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Resumo:

Este estudo tem como objetivo avaliar a implementação das políticas industriais
brasileiras do século XXI (PITCE, PDP e PBM) a partir dos conceitos e instrumentos da
Abordagem da Complexidade Econômica. Utilizou como base de dados os desembolsos
aprovados pelo BNDES, separados conforme as atividades econômicas que os solicitaram e as
políticas industriais que estavam vigentes. Converteu os indicadores da Abordagem da
Complexidade Econômica do nível dos produtos para o das atividades econômicas. Ponderou
os indicadores pelos montantes dos desembolsos aprovados. O estudo conclui que, se as
atividades econômicas contempladas se desenvolvessem na mesma medida dos montantes
aprovados, a complexidade econômica do Brasil se reduziria, pois eles estiveram mais
voltados para atividades econômicas simples. As políticas industriais tampouco se
caracterizaram por buscar a diversificação da estrutura produtiva brasileira, tendo se
concentrado em atividades em que o Brasil já possuía conhecimento produtivo e
competitividade. Demonstra que, no Brasil, as atividades econômicas mais complexas, e
aquelas que demandam conhecimentos produtivos similares aos de outras atividades
complexas, tendem a estar situadas a uma longa distância da estrutura produtiva vigente,
demandando conhecimentos produtivos distintos dos existentes. Apesar disso, as políticas
industriais não se caracterizaram por implementarem maior esforço para desenvolver as
atividades distantes, mesmo sendo mais complexas. Essa estratégia de diversificação pode ser
considerada conservadora, pois reduz os riscos de insucesso, mas tende a não gerar saltos de
complexidade e pode não justificar os desembolsos aprovados, tendo em vista o baixo nível
de complexidade das atividades contempladas.

Palavras-Chave: política industrial; complexidade econômica; transformação estrutural;
desenvolvimento econômico.
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Abstract:

This study aims to evaluate the implementation of the 21st century Brazilian industrial
policies (PITCE, PDP and PBM) based on the concepts and instruments of the Economic
Complexity Approach. It used as database the disbursements approved by the BNDES,
separated according to the economic activities that requested them and the industrial policies
in force at the time of the approval. It converted indicators of the Economic Complexity
Approach from the product level to the economic activities level. It weighted the indicators by
the approved disbursement amounts. The study concludes that if the contemplated economic
activities had developed to the same extent as the amounts approved, the economic
complexity of Brazil would be reduced, as the amounts were more focused on simple
economic activities. The industrial policies neither were characterized by seeking to diversify
the Brazilian productive structure, having concentrated on activities in which Brazil already
had productive knowledge and competitiveness. It demonstrates that in Brazil the more
complex economic activities, and those that require similar production knowledge to other
complex activities, tend to be situated at a long distance from the current productive structure,
requiring diferent productive knowledge. Nevertheless, the industrial policies were not
characterized by making a greater effort to develop distant activities, even if they were more
complex. This diversification strategy can be considered as conservative, as it reduces the
risks of failure, but it does not tend to accelerate complexity gains and may not justify the
disbursements approved, given the low level of complexity of the activities contemplated.
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Introdução
1. O Brasil pós-1980: décadas de divergência, estagnação da
produtividade, desindustrialização e perda da complexidade

Desde o início da década de 1980, tem-se dito que a economia brasileira tem
apresentado comportamento de “voos de galinha”, uma alusão à baixa intensidade e à alta
volatilidade do crescimento brasileiro neste período. Segundo série do Banco Mundial que
começa em 1960 (dólares estadunidenses constantes de 2010), desde 1980 a renda per capita
brasileira cresceu apenas 0,7% ao ano em média, enquanto que o crescimento médio dos
países de alta renda atingiu 1,7%, evidenciando um processo de divergência em relação ao
mundo desenvolvido1. Indicador tradicional de convergência, a renda per capita do Brasil em
relação à dos EUA atingiu seu ápice em 1980, quando representou 29% da renda per capita
estadunidense em dólares constantes de 2010. Em 2018, este indicador havia caído para 20%.
Uma das causas mais aceitas para este comportamento é a estagnação da produtividade
(DE NEGRI, CAVALCANTE, 2014; DUTZ, 2018). De acordo com os dados do Groningen
Growth and Development Center (GGDC), 1980 foi o auge do indicador no Brasil, quando
atingiu R$ 21,9 mil de valor adicionado por trabalhador (preços constantes de 2005). Apesar
de alguma melhora recente, aquele resultado acabou não sendo mais igualado ou superado2.
Esta estagnação da produtividade foi acompanhada por uma mudança significativa na
composição setorial do emprego no Brasil. Segundo os dados do GGDC, o emprego na
indústria no Brasil atingiu seu pico em 1981, com 23,5%, e a partir dessa data começou a
perder importância. Em 2011, último ano da série, o indicador foi de 19,8%. A agricultura,
que já vinha em uma forte tendência de queda, tinha 33,5% em 1981 e chegou a 16,1% em
2011. Assim, o setor que absorveu esta mão de obra acabou sendo o de serviços, que
representava 43,5% da mão de obra empregada em 1981 e perfez 64,2% em 20113.
A alteração da composição setorial do emprego importa porque, como será explicado a
seguir, os setores da economia e, mais ainda, as atividades exercidas em cada setor,
apresentam produtividades diferenciadas. Utilizando a mesma fonte anterior, pode-se notar
que, em 2011, a indústria (excluídas as atividades de mineração e a construção civil)
1

Disponível em https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD. Acesso em 6 de setembro de 2019.
Em 2011, último ano disponível, o indicador perfez R$ 20,4 mil.
3 Para o Banco Mundial, o emprego na indústria atingiu 20,4% em 2018, pior resultado de sua série, que se inicia em 1991.
2
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apresentava produtividade de R$ 31,1 mil por trabalhador, enquanto que a agricultura
apresentava produtividade de R$ 8 mil. Ademais, dentro do setor de serviços, a área que mais
cresceu foi a de comércio, restaurantes e hotéis (+8.3 p.p.), a qual apresentou a menor
produtividade (R$ 15 mil por trabalhador) e a maior representatividade entre os dez
subsetores analisados (21,3% da população empregada). Nogueira e Squeff (2015), analisando
o período 1950 a 2009, chegaram a conclusões semelhantes:
A partir desse ano [1980], tanto a produtividade dos serviços quanto a produtividade
da indústria apresentam inequívoca tendência de queda. Todavia, como a queda da
primeira foi mais acentuada que a da segunda, em 1992 a produtividade do trabalho
industrial passa a ser maior em nível que a dos demais setores. Assim, embora tenha
havido convergência produtiva, esta se deu de uma forma que poderíamos designar
como “perniciosa”, pois, ao invés de um aumento da produtividade da indústria em
direção ao setor mais produtivo, ocorreu o contrário (NOGUEIRA; SQUEFF, 2015).

Diante destes fatos, uma das hipóteses é que o encolhimento do setor industrial, e a
absorção proporcionalmente mais alta da mão de obra em serviços de baixa produtividade,
tem se refletido em um quadro geral de estagnação da produtividade no Brasil, com impactos
sobre o crescimento da economia.
O encolhimento do setor industrial, ou desindustrialização, não é tema novo. Já existe
uma vasta literatura a esse respeito. A princípio, o processo de desindustrialização seria
natural em qualquer economia que atingisse determinado nível de desenvolvimento, por
motivos como diferentes elasticidades-renda da demanda e possibilidades de aumento de
produtividade distintas entre os setores (BAUMOL, BOWEN, 1966; ROWTHORN,
RAMASWANY, 1999; RODRIK, 2016). Tanto em relação ao emprego quanto em relação à
participação do setor no Produto Interno Bruto, haveria um padrão discernível de
desenvolvimento que ocorre em um primeiro momento por meio de uma mudança estrutural
dos segmentos de atividade ligados à agricultura para aqueles ligados à indústria. Em seguida,
atingido determinado nível de desenvolvimento, a indústria perderia participação no emprego
e no PIB, enquanto que o setor de serviços passaria a absorver a maior parte dos trabalhadores
e do valor agregado (curva em U invertido).
Esta seria uma desindustrialização considerada natural, decorrente do próprio processo
de desenvolvimento. Como a produtividade tende a ser maior na indústria que nos demais
setores da economia, por motivos relacionados à automação, padronização e incorporação de
progresso tecnológico, haveria uma rápida queda nos preços relativos dos produtos
manufaturados, resultando em participação inferior no PIB no longo prazo, quando
comparada à dos demais setores de baixa produtividade (ROWTHORN, RAMASWANY,
1999). Baumol e Bowen (1966) já haviam constatado que a produtividade de várias atividades
2

do setor de serviços não aumentava, a despeito do progresso tecnológico, como a de artistas,
professores e enfermeiros (chamada doença de custos). Ademais, a elasticidade-renda de
produtos manufaturados é elevada em países pobres e reduzida em países ricos, uma vez que
em baixos níveis de renda per capita, o orçamento das famílias destina-se a bens essenciais
como alimentos e bens de consumo duráveis. Em níveis de renda mais altos, serviços como
lazer e turismo, serviços financeiros, saúde e educação passam a ganhar relevância no
orçamento4.
Apesar disso, os países em desenvolvimento estariam, em média, apresentando sinais
de desindustrialização em um estágio de desenvolvimento anterior ao que se observou quando
países hoje desenvolvidos atingiram o ápice da participação da indústria no PIB e no
emprego. Palma (2005), por exemplo, destacou que as curvas com formato de U invertido
estimadas para a década de 1960 estariam em um nível mais elevado que as curvas dos anos
1970, que estariam em um nível mais elevado que as curvas dos anos 1980 e assim
sucessivamente. Assim, o ponto de inflexão, ou o ápice da participação da indústria, estaria
em um patamar cada vez mais baixo.
Baseados em Rodrik (2016), Morceiro e Guilhoto (2019) estimaram em cerca de US$
20 mil em paridade poder de compra (PPC) de 2016 a renda per capita a partir da qual a
desindustrialização começaria a ocorrer, caso fosse natural. Contudo, mostram que a
desindustrialização brasileira se iniciou quando a sua renda per capita era de US$ 10,8 mil em
PPC de 2016, configurando uma desindustrialização precoce.
Em outro estudo, Morceiro e Tessarin (2019) analisaram o desempenho da indústria de
30 países de 1970 a 2017 que representam, na atualidade, em torno de 90% da produção
industrial. Concluíram que o Brasil somente perdeu menos indústria, medido pela participação
da indústria no PIB a preços constantes de 2010, do que a Austrália e o Reino Unido. No
entanto, estes seriam casos de desindustrialização natural. No caso brasileiro, como indicam
os dados apontados anteriormente, a desindustrialização precoce tem significado aumento da
relevância dos serviços ligados a baixos salários e baixo crescimento da produtividade. Seria,
na visão dos autores, o caso mais grave de desindustrialização precoce no mundo.
Morceiro e Guilhoto (2019) ainda evidenciaram que esta desindustrialização precoce
estaria concentrada setorialmente, especialmente em setores manufatureiros intensivos em

4

Squeff (2012) cita algumas outras razões para o processo de desindustrialização, como a especialização/terceirização, em
que atividades fabris que antes eram realizadas pela própria empresa passaram a ser realizadas por prestadoras de serviço,
constituindo-se meramente em um “artefato estatístico”.
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tecnologia e conhecimento, como máquinas e equipamentos; química e petroquímica; e
automobilística e outros equipamentos de transporte. Outros como farmacêutico, materiais
elétricos, informática e eletrônica nem sequer aumentaram sua participação, como seria
esperado de países com renda per capita relativamente baixa que estivessem buscando se
desenvolver. A desindustrialização precoce seria preocupante porque os setores citados
tenderiam a ter maior crescimento da demanda doméstica no futuro, empregariam mão de
obra qualificada e contribuiriam proporcionalmente mais para o desenvolvimento tecnológico.
Outros indicadores acabam corroborando a ideia de desindustrialização “qualitativa”
no Brasil. Um deles, que será utilizado como instrumento analítico deste estudo, é a perda de
complexidade da economia brasileira.
Professores do MIT e de Harvard elaboraram uma ferramenta que mede o grau de
complexidade da economia de cada país a partir dos produtos que constam da sua pauta
exportadora. A ferramenta, nesse sentido, é um avanço em relação às análises anteriores,
porque mostra não apenas que macrossetores como agricultura e indústria podem possuir
potenciais distintos, mas que os mais variados bens que são produzidos dentro de cada setor
também diferem quanto às suas capacidades de gerarem desenvolvimento. Como mostra Gala
(2017), os produtos mais complexos são majoritariamente bens industrializados, intensivos
em conhecimento científico e em tecnologia5, enquanto que os produtos menos complexos são
bens primários. Como será exposto no próximo capítulo, a ferramenta mostra que países que
se especializam na produção de bens complexos são mais desenvolvidos e, além disso,
crescem de forma mais rápida e sustentável do que países que se especializam na produção de
bens simples.
Utilizando os dados de comércio internacional classificados pelo Sistema
Harmonizado (doravante SH) de 1995 a 2017, observa-se que a complexidade brasileira
apresentou deterioração ao longo do período. O auge do ICE do Brasil foi atingido em 1999
(0,78), mas a posição do Brasil no ranking nunca melhorou em relação àquela que o país tinha
em 1995 (26º). Depois de 1999, o índice caiu significativamente, atingindo a pior posição em
2009 (58º) e o pior ICE em 2013 (0,15). Em 2017, o Brasil apresentava ICE de 0,26 e
aparecia na 48ª posição no ranking de complexidade de Harvard, entre 133 países.

5

É importante desde já notar que a ferramenta não faz juízo subjetivo a respeito da intensidade tecnológica e científica de
cada produto. Como será visto adiante, esta é apenas uma consequência dos critérios utilizados para medir a complexidade
destes bens: diversidade e ubiquidade.
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Gráfico 1. ICE do Brasil (pontuação e ranking) – 1995-2017
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Fonte: Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria

Para o Fórum Econômico Mundial (2018), a perda de complexidade da economia
brasileira ajuda a explicar porque o país se mantém preso na renda média por quase seis
décadas:
A economia do Brasil tem diminuído constantemente em complexidade, o que
aumenta ainda mais as oportunidades perdidas do país no desenvolvimento de seus
setores industriais e de tecnologia intensiva. Isso explica em parte a estagnação do
Brasil como uma economia de renda média por quase seis décadas. Embora seja
uma característica comum na maioria dos países da América Latina, isso contrasta
fortemente com as economias da OCDE, que permaneceram na faixa de renda média
por aproximadamente 25 anos em média (FÓRUM ECONÔMICO MUNDIAL,
2018, tradução do autor).

Diante deste problema, o Governo brasileiro, após mais de duas décadas de políticas
focadas na estabilização macroeconômica e no combate à inflação, voltou a elaborar e a
implementar políticas industriais. A Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior
(PITCE) foi lançada em 31 de março de 2004, com o objetivo de fortalecer e expandir a base
industrial brasileira por meio da melhoria da capacidade inovadora das empresas. Dando
Continuidade à PITCE, a Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) foi instituída pelo
Governo Federal em 2008, com o objetivo de fortalecer a economia do país, sustentar o
crescimento e incentivar a exportação. Já o Plano Brasil Maior (PBM) estabeleceu a política
industrial, tecnológica, de serviços e de comércio exterior para o período de 2011 a 2014,
focando no estímulo à inovação e à produção nacional para alavancar a competitividade da
indústria nos mercados interno e externo.
Contudo, apesar do retorno das políticas industriais, os problemas da regressão da
complexidade, do encolhimento do setor industrial, da estagnação da produtividade e do baixo
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crescimento não foram resolvidos.

2. Justificativa, pergunta de pesquisa, hipótese e objetivos

Existem diversas razões teóricas e estudos de caso, especialmente ligados à
experiência asiática, que sustentam a visão de que políticas industriais e de desenvolvimento
produtivo podem contribuir para acelerar e tornar mais robusto o crescimento econômico
(JOHNSON, 1982; AMSDEN, 1989; WADE, 1990; EVANS; 1995; AMSDEN, 2001;
CHANG; 2004; RODRIK, 2004; LALL; 2004; RODRIK, 2008; REINERT, 2009). Ademais,
o sentido de urgência em relação ao desenvolvimento brasileiro parece cada vez maior, tendo
em vista as décadas de relativa estagnação dos principais indicadores de desenvolvimento
econômico brasileiro, bem como a recente recessão. Por fim, as políticas industriais dos
últimos anos exigiram recursos públicos em grande montante, sem que fosse observada
melhora no quadro geral da economia brasileira.
Desse modo, identificar os erros e acertos de políticas recentes de desenvolvimento
produtivo se constitui em tarefa fundamental a ser desempenhada pelos atores interessados,
com o objetivo de criar massa crítica para a elaboração e implementação de futuras políticas
públicas.
Há alguns anos a Abordagem da Complexidade Econômica tem desenvolvido
conceitos e instrumentos inovadores cujo potencial ainda não foi amplamente explorado pela
literatura brasileira sobre desenvolvimento.
Diante disso, o presente trabalho buscará responder à seguinte pergunta: em que
medida a implementação das políticas industriais recentes, medida por meio dos desembolsos
aprovados pelo BNDES, esteve voltada para atividades econômicas que contribuiriam para
tornar a economia brasileira mais complexa?
A hipótese central do estudo é que a implementação destas políticas industriais esteve
majoritariamente voltada para atividades econômicas que reduziriam a complexidade
econômica do Brasil.
Entre outros objetivos do estudo estão avaliar em que medida a implementação destas
políticas industriais: i) buscou diversificar a estrutura produtiva brasileira; ii) buscou
diversificá-la em direção a atividades mais complexas; iii) buscou diversificá-la em direção a
atividades que, por demandarem conhecimentos produtivos similares aos de outras atividades
complexas, potencializariam a estratégia de diversificação com complexidade; iv) esteve
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voltada para atividades em que o Brasil já possuía conhecimento produtivo e competitividade;
e v) foi ambiciosa, no sentido de desenvolver atividades complexas cujo conhecimento
produtivo no país era limitado ou pouco disseminado.
Ressalta-se, antes de mais nada, que não é objetivo deste estudo avaliar a atuação do
BNDES per se. Na visão deste estudo, a atuação do BNDES por meio dos seus desembolsos
será considerada apenas como uma evidência, embora relevante, da implementação das
políticas industriais em questão. Como será brevemente comentado no capítulo 2, o sucesso
de uma política industrial depende de muitos fatores, entre os quais estão a real prioridade que
é atribuída a ela no âmbito da agenda governamental e, relacionado a isso, a efetividade da
governança institucional criada para viabilizar a sua implementação. Assim, entende-se que a
atuação do BNDES no decorrer do período foi em grande parte um reflexo do próprio
desempenho das políticas industriais no que tange a esses aspectos.
Sabe-se, por exemplo, que a aprovação de desembolsos está condicionada ao
cumprimento de uma série de requisitos por parte do solicitante. Na falta de um clara e
inequívoca diretriz política e da governança institucional necessária, desembolsos tenderão a
ser aprovados com maior intensidade para empresas e setores consolidados dentro da estrutura
produtiva brasileira, mais acostumados com os trâmites internos e mais preparados para
atender às exigências realizadas, ainda que o desenho das políticas tenha previsto maior
destaque para empresas e setores não tradicionais. De qualquer forma, foge ao escopo deste
estudo investigar as eventuais razões pelas quais a atuação do BNDES pode não ter refletido o
desenho das políticas industriais em questão.

3. Estrutura
Além deste capítulo de introdução, esta dissertação está dividida em 5 capítulos.
O capítulo 1 buscará resgatar os principais conceitos e ideias da escola estruturalista
de desenvolvimento econômico, explicando como a Abordagem da Complexidade Econômica
dialoga com seus pressupostos gerais, adicionando evidências empíricas e instrumentais
analíticos importantes para a avaliação e a implementação de políticas industriais.
O capítulo 2 terá como objetivo realizar uma revisão das políticas industriais recentes.
Primeiramente, buscará descrever os seus desenhos, especialmente no que tange ao aspecto da
seleção dos setores alvo, aspecto crucial para a tradição teórica em que este estudo se baseia e
que constitui o cerne da avaliação que será realizada a seguir. Ainda, será feita uma revisão
bibliográfica das avaliações destas políticas industriais.
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O capítulo 3 se dedicará a explicar as metodologias e as bases de dados, com a
exposição dos conceitos e das fórmulas que constituem a base da Abordagem da
Complexidade, além dos ajustes que foram necessários para viabilizar os objetivos deste
estudo. Em seguida será exposto um resumo dos principais indicadores que serão utilizados
para avaliar a implementação das políticas industriais por meio da atuação do BNDES.
O capítulo 4 trará os resultados do estudo, e será dividido em duas partes. A primeira
parte será a análise de todos os desembolsos aprovados pelo BNDES no âmbito de cada uma
das políticas industriais, sob a ótica da atividade econômica receptora do desembolso. A
segunda parte realizará uma análise adicional, tendo como objeto apenas o programa
FINAME do BNDES, porque os dados disponibilizados permitem uma avaliação das políticas
sob uma ótica diferente, a dos bens específicos cujas produção e aquisição foram financiadas.
O último capitulo exporá as considerações finais, com um breve resumo dos
resultados do estudo, suas limitações e possibilidades de novas pesquisas.
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Capítulo 1. Transformação estrutural e a Abordagem da Complexidade
Econômica
1.1.

Os teóricos clássicos do desenvolvimento e a transformação

estrutural

Teóricos clássicos do desenvolvimento sempre consideraram que a transformação
estrutural tinha um papel fundamental no processo de desenvolvimento. Para Kaldor (1966),
por exemplo, o crescimento ocorria devido à transferência de fatores produtivos de setores
com rendimentos decrescentes para setores com rendimentos crescentes, criando economias
dinâmicas de escala.
Os economistas dentro desta tradição consideravam que o desenvolvimento
requereria uma transformação econômica e a capacidade de uma economia constantemente
gerar novas atividades dinâmicas (OCAMPO et al, 2009), subindo a escada tecnológica rumo
à sofisticação do tecido produtivo (BRESSER-PEREIRA, 2014; GALA; 2017). Para isso,
seria fundamental construir um sistema industrial complexo e diversificado, sujeito a retornos
crescentes de escala, altas sinergias e encadeamentos entre atividades (REINERT, 2010).
Segundo Ocampo et al (2009), a narrativa convencional considerava que a
transformação estrutural era apenas um efeito colateral do crescimento: na medida em que a
economia e os mercados se expandiam, novas demandas exigiriam novos processos
produtivos que seriam implementados atraindo capital e mão de obra. Estes teóricos clássicos,
contudo, consideraram que os padrões de mudança estrutural não seriam apenas um
subproduto do crescimento, mas sua principal causa.
Assim, havia claramente nestas visões a ideia de que as atividades produtivas
contribuem de forma diferenciada para o aumento da produtividade e do bem-estar geral da
economia. Nesse contexto, caberia à indústria um papel central.
De particular importância seriam as chamadas três “leis de Kaldor”. A primeira delas
diz respeito à relação direta entre o crescimento do PIB com o grau de industrialização. A
segunda faz referência à forte relação da produção do setor industrial com o aumento de
produtividade desse setor, devido aos retornos estáticos (intra-firma) e dinâmicos (learning by
doing; externalidades positivas e transbordamentos tecnológicos) de escala. A terceira aponta
para a forte relação causal positiva entre a velocidade de expansão do setor manufatureiro e o
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aumento de produtividade fora deste setor, em virtude dos rendimentos decrescentes da
agricultura e de serviços que fornecem mão-de-obra ao setor industrial (SILVA, 2014;
GALA, 2017).
Além de considerarem a industrialização como chave para o processo de
desenvolvimento, estes teóricos advogavam um papel relevante para o Estado na condução
deste processo, para romper com o ciclo vicioso de pobreza que se caracterizava por baixo
nível de investimento, tecnologia e acumulação de capital, cuja superação não seria
espontânea e automática (NURSKE, 1953).
Rosentein-Rodan (1943) e Nurske (1953) defendiam que os países deveriam investir
em larga-escala em projetos industriais que englobassem vários setores da economia
simultaneamente, de modo que se pudesse aproveitar dos retornos crescentes de escala. Estes
investimentos (big push) criariam uma reação em cadeia de ciclo virtuoso de investimentos
complementares e uma interação sinérgica entre eles. O mercado seria insuficiente, pois não
haveria incentivo individual para estes investimentos de larga escala, dadas as falhas de
mercado como de informação e apropriação assimétricas e de coordenação, as quais tornariam
as decisões baseadas no mercado sub-ótimas sob o ponto de vista da sociedade (THIRWALL;
PACHECO-LÓPEZ, 2017).
A teoria do crescimento desequilibrado de Hirschman (1958), por outro lado, criticou
as teorias dos desenvolvimentistas anteriores, pois considerava que os recursos eram escassos
para os investimentos que seriam necessários. Este modelo procurou colocar mais
aplicabilidade em relação aos modelos agregados e abstratos anteriores, defendendo um big
push apenas para algumas indústrias-chave, as quais passariam a ter excesso de capacidade
(criando economias de escala e preços mais baixos às cadeias a jusante) e que revelariam
gargalos nos encadeamentos produtivos para trás e para frente. Esses gargalos criariam
pressões por novos investimentos para resolver essas inadequações. A ideia, portanto, era
criar desequilíbrios que fariam com que os empreendedores privados respondessem aos
incentivos por meio do mercado, alterando preços relativos em favor de determinadas
atividades. A ideia de encadeamentos para trás e para frente, portanto, foi uma das maiores
contribuições do autor. Governos deveriam privilegiar as indústrias que possuíssem os
maiores encadeamentos potenciais.
A ideia de crescimento com oferta ilimitada de mão de obra de Arthur Lewis (1954)
também considerava que a industrialização era chave para o desenvolvimento. Esse autor
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entendia que os salários dos países menos desenvolvidos ficavam defasados em relação aos
dos países desenvolvidos por causa das diferentes estruturas produtivas entre eles. As nações
ricas tinham setores industriais grandes e setores agrícolas pequenos, e a diferença de
produtividade entre os setores eram menores. Nos países pobres, a agricultura, onde a maioria
da população morava e trabalhava, apresentava baixa produtividade, principalmente por causa
do limitado capital e das tecnologias primitivas. Contudo, esta situação seria um potencial
escondido, já que os salários seriam um componente importante dos custos dos processos de
manufatura intensivas em mão de obra, como a produção têxtil. Lewis considerava então que
haveria espaço para a restruturação da economia em direção a estas atividades.
Outra contribuição teórica importante para este estudo veio dos estruturalistas latinoamericanos (PREBISCH, 1949; FURTADO, 1961), os quais suspeitavam fortemente da teoria
das vantagens comparativas ricardiana e dos supostos benefícios do comércio exterior
decorrentes da especialização. Isso porque a divisão internacional de trabalho significava que
os países desenvolvidos produziam bens manufaturados para exportar aos países periféricos e
que estes exportavam bens primários para os países desenvolvidos. Segundo os estruturalistas,
havia uma deterioração de longo prazo nos termos de troca dos produtos primários, de forma
que todos os benefícios do comércio acabariam ficando nos países centrais (OCAMPO et al,
2009).
A teoria da deterioração dos termos de troca explicaria a razão pela qual os preços de
produtos primários caem de forma muito mais rápida do que os produtos industriais. Segundo
eles, na manufatura a oferta é relativamente preço-elástica, de forma que se a demanda
diminuiu, a quantidade ofertada também diminui. Por outro lado, na agricultura os ofertantes
tendem a plantar e colher o máximo possível, havendo um gap temporal considerável entre as
atividades, de forma que a oferta é relativamente preço-inelástica. Se a demanda decresce, a
quantidade não cai muito, o que leva os preços a caírem dramaticamente. Assim, os
produtores industriais controlam a oferta de produtos em maior grau do que os produtores
agrícolas.
Outro aspecto era o de que a aplicação de tecnologia gerava diferenciação nos
produtos industriais e criava indústrias oligopolistas no Centro com controle substancial sobre
os preços dos seus produtos (price-makers), enquanto que na periferia os bens primários eram
relativamente homogêneos e competiam em condições mais próximas da concorrência
perfeita, o que impediria o controle dos preços (price-takers).
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Ainda, haveria diferenças na elasticidade-renda da demanda por produtos
manufaturados em relação aos produtos primários. À medida que a renda cresce, a demanda
por produtos manufaturados cresce mais do que a demanda por produtos primários.
Consequentemente, nos países centrais as empresas viam o seu lucro aumentar e os
trabalhadores viam os seus salários aumentarem, já que o fruto do progresso técnico era
compartilhado entre eles. Na periferia, a introdução de nova tecnologia significava preços
mais baixos em um ambiente de maior concorrência e salários mais baixos aos trabalhadores.
Assim, o Centro obteria todos os benefícios do comércio, enquanto que a periferia não
ganharia nada.
Em suma, todos estes teóricos clássicos consideraram a indústria como chave para a
acumulação de capital, tendo trazido ao debate conceitos importantes como externalidades,
retornos crescentes de escala, estrutura produtiva e a existência de equilíbrios múltiplos
(THIRWALL; PACHECO-LÓPEZ, 2017). Ademais, viam a intervenção estatal como
necessária para promover a transformação estrutural. Para fins deste estudo, ainda, vale
ressaltar especificamente a importância da ideia de que a indústria apresenta retornos
crescentes de escala dinâmicos, decorrentes da acumulação de know-how e de conhecimento
científico e tecnológico, e maiores encadeamentos para trás e para frente entre as atividades
produtivas, gerando maior sinergia e transbordamentos.
Embora as ideias destes teóricos clássicos do desenvolvimento tenham claramente
influenciado políticas públicas ao redor do mundo, poder-se-ia a admitir que seus
pressupostos não eram facilmente suscetíveis a tratamento teórico e empírico rigoroso. Como
afirmaram GALA et al (2018), por exemplo, é relativamente fácil observar que países de alta
renda se especializam em mercados de concorrência imperfeita, e que países mais pobres se
especializam em mercados competitivos na produção de bens comercializáveis, mas é muito
mais difícil evidenciar esta situação de uma forma mais robusta.

1.2.

A Abordagem da Complexidade Econômica

Em 2011, Hausmann et al criaram o Índice de Complexidade Econômica (ICE). Este
índice, e as descobertas decorrentes dele, acrescentaram evidências empíricas às contribuições
dos autores clássicos do desenvolvimento. Segundo a ótica da complexidade, a partir da
análise da pauta exportadora de uma determinada economia é possível medir de forma
indireta a complexidade tecnológica de seu tecido produtivo (GALA, 2017). Para isso, são
utilizados apenas dois conceitos, ubiquidade e diversidade, sem entrar em avaliações
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subjetivas sobre a complexidade dos produtos/setores.
Como pressuposto, países que exportam bens não-ubíquos e que apresentam grande
diversidade são considerados complexos, refletindo uma base de conhecimento e de knowhow mais disseminada que aumenta a probabilidade de produção de bens novos e mais
complexos.
Em outras palavras, o volume de conhecimento e de know-how que um país contém
encontra expressão na sua estrutura. Por um lado, por causa da diversidade de produtos que
um país é capaz de produzir. Por outro, pela dificuldade em produzir os seus produtos.
Produtos que demandam muito conhecimento somente são viáveis nos poucos países em que
todos os conhecimentos necessários estão disponíveis. Ubiquidade, portanto, é definida pelos
autores como o número de países que produz um determinado produto. Quanto menor o
número de países, menos ubíquo e, portanto, maior a probabilidade de que ele seja complexo.
Os autores ilustram os termos a partir de um jogo com letras. Nessa analogia, cada
palavra representa um produto, e cada letra representa um conhecimento. Jogadores que
detêm mais letras são capazes de produzir mais palavras. Palavras longas tenderão a ser raras
(não-ubíquas), pois somente podem ser formadas por jogadores que possuam muitas letras.
Contudo, jogadores que possuam letras raras, como Q e X, serão capazes de formar palavras
que poucos podem. É o caso de recursos naturais raros, como o urânio e o diamante. Assim,
os autores reconhecem que uma ubiquidade baixa pode ser originada tanto pela complexidade
quanto pela escassez. Para superar essa limitação verifica-se se estes jogadores são capazes de
produzir diversas outras palavras. Se os jogadores forem capazes de produzir apenas algumas
poucas palavras, provavelmente é a raridade que explica a baixa ubiquidade, e não a
complexidade. Por outro lado, se os jogadores que são capazes de formar raras palavras
também forem capazes de produzir muitas outras palavras, é provável que a baixa ubiquidade
da palavra reflita o fato de que ela requeira muitas letras e não apenas algumas raras.
Um exemplo concreto utilizado é o caso do Paquistão e de Singapura. De acordo com
os autores, a população do Paquistão era 34 vezes maior do que a de Singapura. A preços de
mercado, o PIB dos dois países era similar, uma vez que o PIB per capita de Singapura era 38
vezes maior do que o do Paquistão. Segundo os autores, cada um exportava em torno de 133
produtos distintos. Contudo, os produtos exportados pelo Paquistão são em média exportados
por outros 28 países, enquanto que os produtos exportados por Singapura são em média
exportados por outros 17 países. Ademais, os produtos de Singapura são exportados por
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países mais diversificados do que os do Paquistão.
Outro exemplo se refere aos aparelhos médicos de imagem. Poucos países são capazes
de produzi-los. Ademais, os países que os produzem, como os EUA e a Alemanha, também
exportam um grande número de outros produtos. Por outro lado, toras de madeira são
exportadas pela maioria dos países, indicando que muitos países possuem o conhecimento
requerido para produzi-las. Por último, diamantes são extraídos em poucos países. Contudo,
se diamantes fossem complexos, os países que extraíssem diamantes também seriam capazes
de produzir e exportar muitos outros bens, o que não ocorre, como nos casos de Serra Leoa e
Botswana, que são países pouco diversificados.
Gala (2017), com base no ICP (índice de complexidade do produto), que se utiliza dos
mesmos conceitos que o índice de complexidade para países (ICE), mostra que máquinas,
produtos médicos e eletrônicos são os tipos de produtos mais complexos, enquanto que
algodão, arroz, soja, petróleo e bens agrícolas tropicais são os menos complexos. Estes
produtos complexos geralmente se situam em mercados oligopolizados, com grandes barreiras
à entrada, economias de escala, diferenciação por marcas e intensidade tecnológica, o que
dificulta a entrada de novos players de países emergentes. Para se desenvolver, um país
precisaria ser capaz de constituir empresas nestes setores já muito bem ocupados (GALA,
2017).
Hidalgo et al (2007) desenvolveram o espaço de produtos (product space), uma
representação em forma de rede de todos os produtos exportados no mundo, na qual os
produtos considerados similares são conectados com base na probabilidade de serem coexportados pelos países. Entende-se que, quanto maior essa probabilidade, maior a chance de
os produtos em questão necessitarem de capacidades e conhecimentos semelhantes para serem
produzidos. Países complexos tendem a ser competitivos em produtos que apresentam grande
conectividade entre si, são mais próximos6 uns dos outros e com uma localização mais
centralizada no espaço de produtos.
[...] determinados produtos estariam relacionados entre si, de modo que a
produtividade em um determinado produto seria maior se o país já tivesse alcançado
alta produtividade em um produto próximo. Vários fatores poderiam explicar a
proximidade entre produtos – intensidade semelhante de fatores de produção, nível
similar de sofisticação tecnológica e compartilhamento da cadeia de suprimentos – e
determinados produtos pertenceriam a áreas mais densas do espaço de produção (ou
seja, teriam muitos produtos próximos de si) (CNI, 2019).

Ademais, os autores argumentam que, pelas dificuldades inerentes à criação/absorção
6

Com base em décadas de dados detalhados de exportações de praticamente todos os países, os autores propuseram uma
medida de distância entre os produtos, a qual será explicada a seguir.
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de conhecimento e know-how produtivo, os países tendem a buscar a sofisticação do seu
tecido produtivo a partir de conhecimentos e vantagens comparativas que já possuem
(HIDALGO et al., 2007). Nesse aspecto, países especializados em produtos desconectados e
distantes no espaço de produtos, em grande maioria bens primários, tendem a apresentar
dificuldades maiores em se desenvolver. De certa forma, ainda que não sejam tecnicamente
equivalentes, o espaço de produtos reforça a ideia de Hirschman de que a indústria apresenta
muito mais encadeamentos produtivos do que a agricultura.
Figura 1. O espaço de produtos

Fonte: Atlas of Economic Complexity. Cada nó é um produto. O tamanho do nó indica o volume de comércio
em relação ao total. A cor denota o setor produtivo.

Uma analogia que os autores utilizaram para explicar simplificadamente o espaço de
produtos é a dos macacos em árvores. Neste caso, as empresas seriam os macacos e as árvores
seriam os produtos a serem explorados pelas empresas. Os países diferem quanto ao número
de empresas (macacos) e sua localização (árvores). O processo de desenvolvimento seria o
equivalente à colonização da floresta pelos macacos, ocupando mais árvores, especialmente
aquelas mais frutíferas (complexas). Se as árvores estão localizadas próximas umas das outras
(produtos bem conectados, que exigem conhecimento e know-how semelhantes), torna-se
relativamente mais fácil para os macacos pularem de uma para outra. O mesmo não ocorre
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quando as árvores são distantes, ou seja, quando os conhecimentos produtivos requeridos para
a produção de bens novos e mais complexos são muito distintos.
Nesse aspecto, Zhu et al (2015) analisam a experiência chinesa e corroboram que a
proximidade tecnológica condiciona a entrada dos países em novas indústrias (pathdependent), bem como a formação de novos caminhos de crescimento, mas concluem que os
países podem “pular” para árvores distantes, e se estabilizar nelas, por meio de conexões extra
regionais e inovação interna.
A visão do presente estudo, baseada nas contribuições teóricas mencionadas
anteriormente e na história de países que recentemente ascenderam à renda alta, é a de que o
Estado, e mais especificamente os Bancos Nacionais de Desenvolvimento, podem ter um
papel importante na viabilização de “saltos” maiores e mais frequentes de complexidade,
rompendo com a tendência de especialização ou de diversificação lenta e gradual.
Os autores do ICE demonstram haver forte correlação do índice com a renda per capita
dos países. Como exemplo, apontam que para os 75 países analisados cujas exportações de
recursos naturais não ultrapassaram 10% do PIB, o índice de complexidade foi responsável
por 75% da variação da renda per capita. Ademais, países que possuem índice de
complexidade maior do que seria esperado pelo seu nível de renda per capita tenderiam a
crescer mais rapidamente do que aqueles que teriam renda per capita superior à sua
complexidade.
A regressão realizada pelos autores levou em consideração 3 períodos de dez anos
(1978-1988; 1988-1998; 1998-2008), controlando pela renda inicial e pelo aumento da renda
com recursos naturais. Nestas condições, 73% da variação de renda dos 128 países analisados
seria explicada pelo índice. Ademais, chegou-se à conclusão que o crescimento de um desviopadrão no índice de complexidade estava associado a um crescimento da renda per capita de
1,6 % ao ano.
Ainda, os autores chegam à conclusão de que o ICE captura melhor as informações
relevantes ao crescimento do que outros índices normalmente utilizados, como governança
(Worldwide Governance Indicators, WGI, do Banco Mundial), educação (anos de escola e
habilidades cognitivas medidas por testes padronizados como o PISA da OCDE) e
competitividade (Global Competitiveness Index do Fórum Econômico Mundial). A figura
abaixo mostra que o ECI capturou 15,1% da variação do crescimento entre 1996 e 2008,
enquanto que os seis indicadores de Governança do Banco Mundial em conjunto (estabilidade
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política, voz e accountability, império da lei, qualidade regulatória, efetividade governamental
e controle da corrupção) capturaram apenas 1%. Para a estimativa utilizando os dois períodos
de seis anos, o ICE explicou 10,5% da variação, enquanto que os indicadores do WGI
explicaram apenas 1,6%.
Figura 2. Contribuição para a variação no crescimento econômico do ICE e do WGI

Fonte: Atlas of Economic Complexity

Já a figura abaixo mostra que o ICE explicou 12,1% da variação no crescimento nas
três décadas entre 1978 e 2008 analisadas pelos autores, enquanto que todas as variáveis
relacionadas à educação (anos de escola e número de matrículas) explicaram apenas 2,6%.
Figura 3. Contribuição para a variação no crescimento econômico do ICE e de variáveis
educacionais

Fonte: Atlas of Economic Complexity
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Por fim, os autores ainda analisaram períodos de cinco a dez anos a partir de 1979 e
chegaram à conclusão de que o Índice de competitividade do Fórum Econômico Mundial
explicou muito menos do crescimento econômico nestes períodos do que o ICE. O índice é
composto por 3 subíndices e 12 pilares. O primeiro subíndice é o dos requisitos básicos, que
contém 4 pilares: instituições, infraestrutura, ambiente macroeconômico e saúde e educação
primária. O segundo subíndice é o dos estimuladores de eficiência, composto por 6 pilares:
educação superior e treinamento, eficiência do mercado de bens, eficiência do mercado de
mão de obra, desenvolvimento do mercado financeiro, prontidão tecnológica e tamanho do
mercado. Por fim, o terceiro subíndice é o de fatores de inovação e de sofisticação, com dois
pilares: sofisticação de negócio e inovação7.
Figura 4. Contribuição para a variação no crescimento econômico do ICE e do WEF

Fonte: Atlas of Economic Complexity

Outros autores também têm evidenciado empiricamente a alta correlação do ICE com
o crescimento e o nível da renda per capita (FELIPE et al, 2010; GALA et al, 2018).
Os próprios autores reconhecem, contudo, algumas limitações do ICE. Como
explicado, o ICE se baseia nos dados de comércio internacional, pois existe uma base de
dados detalhada que conecta países com produtos padronizados por um longo intervalo de
tempo (desde 1962). Consequentemente, esta base não fornece dados de produção, apenas de
exportação. De certo modo, este aspecto é mitigado porque a ausência de exportações de
determinado bem é um forte indicativo de que o país não é competitivo na produção daquele
produto. Por outro lado, países podem ser capazes de produzir bens não comercializáveis,
como os relacionados à segurança nacional, por exemplo, comumente considerados de alta
complexidade (armas nucleares, drones etc.).

7

Disponível em http://reports.weforum.org/global-competitiveness-index-2017-2018/chapter-2-key-findings-of-the-globalcompetitiveness-index-2017-2018/
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Outra limitação do índice é que países podem acabar exportando produtos que não
produzem, ou que produzem apenas parcialmente, o que pode indicar que não possuem todos
os conhecimentos necessários para produzi-lo. Essa é uma limitação importante,
especialmente com as chamadas cadeias globais de valor. Como explicou Colombage (2016),
o ICE é baseado em uma forma convencional de se analisar os padrões de comércio, a qual
leva em consideração apenas o intercâmbio de bens produzidos inteiramente dentro de
fronteiras nacionais. Ignora, portanto, os investimentos externos diretos e os movimentos de
mão de obra e matérias-primas utilizadas na manufatura, além da fragmentação dos processos
produtivos em etapas separadas, com cada país se especializando em uma etapa particular
(JANKOWSKA et al, 2012).
Um dos exemplos mais relevantes é o do México. O país desde 1999 aparece entre as
25 economias mais complexas. O México também é um dos países que apresenta a maior
complexidade em relação ao seu nível de renda per capita, o que significa que o crescimento
futuro esperado deste país estaria entre os maiores do mundo. Hausmann et al (2011)
projetavam que o México apresentaria a décima taxa de crescimento anual média mais alta
entre 2009 e 2020, com 3,5%. Contudo, pelo menos de 2009 até 2016, o México cresceu
apenas 1,6% ao ano, conforme dados do Banco Mundial. Relatório recente do Growth Lab de
Harvard reconheceu que o México apresentou desempenho abaixo do seu potencial, dada sua
complexidade8.
Uma das explicações para essa divergência entre o crescimento esperado pelo nível de
complexidade econômica do México em relação ao seu crescimento real é a de que a
economia mexicana tem se especializado em ser uma montadora de insumos importados e
depois vendidos aos Estados Unidos (GALA, 2017; UNCTAD, 2018; ALENCAR et al,
2018). Como resultado, o ICE captura as exportações de produtos complexos como os dos
setores automobilísticos e de eletrônicos, mas não consegue capturar diretamente o valor
adicionado localmente nos produtos. Como uma das premissas teóricas do ICE é a de que o
índice capturaria as capacidades produtivas (como conhecimento e know-how) dos países a
partir das suas pautas exportadoras, o ICE mexicano imputaria capacidades tipicamente
relacionadas a estes setores que, na condição de simples maquiladoras, não existiriam
efetivamente naquele país. Ou seja, segundo Gala (2017), não existiria uma genuína produção
de complexidade made in Mexico.
Por outro lado, pode-se afirmar que, se a regra passou a ser a fragmentação
8

Disponível em http://atlas.cid.harvard.edu/rankings/growth-projections/
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internacional da produção em determinados setores, e se a montagem do bem final passou a
ser realizada por países não tradicionais, esta situação também pode ser capturada pelo ICE,
pelo menos parcialmente. Isso porque a operação de montagem não tende a gerar suficiente
conhecimento produtivo que possibilite a produção e a exportação de muitos outros produtos.
Se a diversidade dos países exportadores daquele produto for limitada, a tendência é que a
complexidade daquele produto acabe não sendo tão elevada. Por outro lado, os insumos
complexos para a produção daquele produto final tendem a continuar sendo exportados por
países que possuem conhecimento produtivo mais amplo e disseminado na economia, o que
deve se refletir em índices de complexidade mais altos. Relacionado a isso está outra
vantagem importante do ICE, uma vez que a complexidade de um produto varia conforme o
tempo. A Suíça sempre esteve entre os países mais complexos do mundo, mas sua pauta
exportadora mudou bastante desde os anos 1960, quando ainda era competitiva em produtos e
máquinas da indústria têxtil, por exemplo, até agora, em que se destaca em produtos como
medicamentos.
É importante salientar ainda que o ICE é sensível à volatilidade do mercado mundial,
de modo que mudanças na demanda por determinados bens (boom das commodities, por
exemplo) podem não significar necessariamente uma regressão ou uma evolução da
complexidade de um país (VASCONCELOS, 2013). Isso porque o crescimento
desproporcional da participação de determinado produto na pauta exportadora de determinado
país necessariamente reduz a participação dos demais, mesmo que, em termos absolutos, não
tenha havido nenhuma alteração nas exportações dos demais. Esse aspecto acaba
influenciando o cálculo dos índices de complexidade.
Por último, o índice não considera o setor de serviços, mas apenas de bens. Como
recordam Stojkoski et al (2016), os serviços já superaram 60% do PIB mundial na última
década. Ademais, por causa da revolução tecnológica (em particular as tecnologias de
informação e comunicação), os serviços não são mais apenas intermediários no comércio de
bens, tendo se tornado exportações finais. Recorda-se, todavia, que há cada vez mais serviços
incorporados a bens, como os softwares, os quais acabam sendo de alguma forma capturados
pelo ICE pois são parte integrante do produto em questão, normalmente os mais complexos.
Apesar destas limitações, diversos autores vêm comprovando a forte correlação do
ICE com o crescimento e o nível da renda per capita (FELIPE et al, 2010; GALA et al, 2018).
Ainda, como afirmado anteriormente, a Abordagem da Complexidade trouxe evidências
empíricas à robusta tradição teórica de que o impacto no crescimento pode ser diferenciado a
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depender dos setores e atividades produtivas consideradas (em geral, países ricos se
especializam na produção de produtos industrializados e complexos, e países pobres se
especializam na produção de produtos primários e simples). Além disso, a Abordagem
fornece instrumentos interessantes aos gestores públicos encarregados de elaborar e
implementar políticas de desenvolvimento produtivo, como os indicadores de distância e de
ganho de oportunidade (possibilidade de produzir novos e mais complexos produtos a partir
da obtenção de conhecimento e know-how produtivo em um produto específico). Estes
mesmos instrumentos podem ser bastante úteis a interessados que busquem avaliar as
políticas públicas implementadas ou recomendar novos caminhos a serem trilhados.
Por último, apesar do seu potencial, poucos estudos sobre o Brasil já foram realizados
utilizando esta Abordagem, embora a quantidade tenha crescido nos anos mais recentes. De la
Cruz e Riker (2012) avaliaram o espaço de produtos do Brasil entre 1998 e 2008 com o
intuito de prever os produtos em que o Brasil ganharia RCA na década seguinte, concluindo
que estariam concentrados em bens primários e minerais. Vasconcelos (2013) analisou o
milagre brasileiro e concluiu que houve inflexão profunda em termos de mudança estrutural
durante o período, impulsionada principalmente pelo investimento estrangeiro direto e
investimento público no II PND. Freitas e Paiva (2015) avaliaram a complexidade dos
municípios brasileiros entre 2002 e 2014, evidenciando tendência de concentração espacial da
complexidade nas regiões Sul e Sudeste, especialmente em torno das indústrias automotivas e
aeroespacial. Alencar et al (2018) concluíram que o Brasil continua em grande medida
agroexportador e com poucas indústrias de média e alta tecnologia com VCR, o que indica
que o país não foi capaz de completar a transformação estrutural da sua economia. Romero e
Freitas (2018) apresentaram uma metodologia para a identificação de setores promissores para
o desenvolvimento produtivo do Brasil, enquanto Romero e Silveira (2019) utilizaram a
mesma metodologia para os Estados do Federação, estimando seu potencial impacto sobre o
PIB. Para estes estudos, foram fundamentais os conceitos de distância e de ganhos de
oportunidade que serão abordados ao longo deste estudo. Por fim, Feix et al (2019)
analisaram a complexidade dos produtos do agronegócio brasileiro em perspectiva
comparada, mostrando que, apesar de ser o quarto maior exportador destes produtos (2016), o
Brasil era apenas o 24º em termos da complexidade deles. Ademais, o Brasil apresentou
crescimento na complexidade destes produtos até 2010, mas o índice vem se reduzindo desde
então.
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Capítulo 2. As políticas industriais do século XXI (2004-2014)

Apesar de uma robusta tradição teórica que considera a indústria um setor chave para
o desenvolvimento, políticas industriais costumam ser um tema bastante controverso na
literatura econômica. Para começar, não existe consenso na literatura sobre o conceito de
política industrial. Chalmers Johnson (1982), por exemplo, em seu estudo clássico sobre o
Estado desenvolvimentista japonês, adotou uma visão mais ampla, que contemplava desde
medidas microeconômicas relacionadas à melhoria do ambiente de negócios, passando por
otimização gerencial e produtiva, até medidas mais macroeconômicas como a determinação
de setores estratégicos para a realização dos interesses nacionais. “A formulação e a execução
da política industrial é o que o Estado Desenvolvimentista faz”. (JOHNSON, 1982)
Na visão do IEDI (2002), política industrial é um conjunto coordenado de ações,
envolvendo setor público e setor privado, visando a ampliar a competitividade da indústria. O
objetivo final seria impulsionar o crescimento econômico e o emprego do setor industrial.
Já Chang (2004) defendeu a necessidade de uma definição mais estrita de política
industrial, que se aproxima da ideia de política industrial seletiva, ou seja, voltada a indústrias
específicas entendidas como estratégicas para o aumento do bem-estar da economia como um
todo.
A principal controvérsia decorreria, em grande medida, consoante Suzigan e Furtado
(2006), das diferentes visões sobre seus fundamentos teóricos.
Autores mais alinhados ao liberalismo (ótica neoclássica) consideram justificável
intervenções apenas como forma de sanar falhas ou imperfeições de mercado, como
externalidades, bens públicos, incerteza, informação insuficiente ou assimétrica, e partem de
pressupostos de que os agentes possuem racionalidade ilimitada com comportamento
maximizador, de que as estruturas industriais estão dadas e de que o conhecimento disponível
é um bem livre. Consequentemente, uma política industrial, nestas condições, seria
meramente reativa e restrita, de cunho horizontal (preocupação com problemas mais
sistêmicos) e direcionada a corrigir as falhas de mercado. Ademais, consideram que as falhas
de governo e o rent-seeking geralmente são maiores do que as falhas de mercado, de forma
que a utilização de políticas industriais deveria ser excepcional (SUZIGAN; FURTADO,
2006; HERRLEIN JR; STEIN, 2016).
Já o desenvolvimentismo, na visão de Herrlein Jr. e Stein (2016), pressupõe a
22

existência de desigualdade no sistema internacional, no qual coexistem países de capitalismo
industrial avançado e países de industrialização tardia. A única forma de estes últimos
superarem a distância em termos de desenvolvimento seria por uma intervenção ativa do
Estado visando a fomentar a indústria nascente e a realizar o emparelhamento (catching-up).
As políticas industriais possuiriam uma natureza discriminatória e vertical, pela qual se
incentivaria setores escolhidos a alcançarem objetivos. Assumem o caráter oligopolista dos
mercados competitivos e negam que haja livre mobilidade de recursos e capitais. A
competição excessiva, no modelo de mercado perfeitamente competitivo, seria prejudicial,
cabendo ao Estado evitar que isso ocorresse. Nesse aspecto, ainda que o fomento à
competição não devesse ser abandonado, deveria buscar criar líderes nacionais competitivos
internacionalmente.
Outra ótica seria a dos neoschumpeterianos. Apesar de se alinhar à ótica
desenvolvimentista no sentido de contestar os pressupostos neoclássicos de equilíbrio de
mercado, informação perfeita e racionalidade dos agentes, os neoschumpeterianos possuem
uma visão distinta quanto ao papel da concorrência. Entendem que a concorrência tem papel
importante no processo de “destruição criativa”, em que agentes buscam inovações que os
possibilitem ganhar vantagens sobre os concorrentes. Caberia ao Estado, portanto, promover
um ambiente concorrencial em que se promova a rivalidade e se fortaleçam os agentes. Esta
visão se aplicaria tanto a economias avançadas quanto retardatárias, ao contrário do que
afirma a visão desenvolvimentista (HERRLEIN JR; STEIN, 2016).
O foco desta visão está no papel central da inovação no desenvolvimento econômico,
que acarreta uma coevolução de tecnologias, empresas e instituições. Dentro desta visão, a
política industrial assume um caráter ativo e abrangente, direcionada a setores ou atividades
indutoras de mudança tecnológica e também ao ambiente econômico e institucional como um
todo (SUZIGAN; FURTADO, 2006).

2.1.

O retorno das políticas industriais ao Brasil

Durante o período 1950 a 1980, a América Latina em geral era uma praticante
agressiva de políticas industriais. Neste interregno, ocorreu o que especialistas chamaram de
“industrialização liderada pelo Estado”, e o planejamento governamental era norma na região.
A estratégia testemunhou grandes avanços na industrialização, modernização institucional e
crescimento econômico respeitável. Por outro lado, era majoritariamente voltada para dentro,
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decorrente do modelo de substituição de importações. Ademais, crises fiscais e do balanço de
pagamentos eram corriqueiras (DEVLIN; MOGUILLANSKY, 2012).
Desde o início dos anos 1980, contudo, com a crise da dívida, países da América
Latina passaram a diminuir o uso de políticas industriais. Havia uma razão prática para isso, já
que tais países passaram a enfrentar uma severa restrição orçamentária, mas também havia
uma razão teórica, com a emergência do Consenso de Washington, um conjunto de políticas
de caráter liberal que obteve grande influência a partir do início dos anos 1990 (ALMEIDA,
2009). Segundo seus defensores, “as “forças de mercado” promoveriam a modernização
produtiva, a melhoria da competitividade e o aporte generoso de capital, tecnologia e
conhecimento oriundo do exterior” (CANO; SILVA, 2010)
Nesse período, o foco era o combate à inflação. Havia uma ascendência dos
determinantes macroeconômicos sobre a política industrial, que resultou em fortes restrições
ao financiamento e ao investimento. Este contexto se refletiu na Política Industrial e de
Comércio Exterior (Pice), lançada em março de 1990, que tinha como objetivo o aumento da
eficiência na produção e na comercialização de bens e serviços. Neste novo modelo de
política, a principal preocupação não estava na expansão da capacidade e da reestruturação
produtiva, passando a residir no aumento da produtividade e da competitividade das empresas
nacionais frente ao aumento da exposição às competições interna e externa (CEPAL; IPEA,
2018). Recursos do BNDES passaram a ser direcionados a empresas que alcançassem
incrementos de competitividade e produtividade, e não a setores específicos. Ademais, o
Banco foi designado gestor do Programa Nacional de Desestatização (CANO; SILVA, 2010).
Houve também algumas medidas setoriais isoladas9. Contudo, estas iniciativas
careciam de maior articulação e sustentação e, especialmente em um contexto
macroeconômico desfavorável, acabaram não entregando resultados significativos (CANO;
SILVA, 2010).
Ao final da década de 1990 e início dos anos 2000, cresceu a resistência à estratégia
reformista prescrita pelo Consenso de Washington, uma vez que o crescimento prometido não
foi alcançado. Começou a surgir na região o entendimento de que estabilidade
macroeconômica e liberalização de mercado não eram suficientes para convergir com o
mundo desenvolvido.
No dia 26 de novembro de 2003, o governo federal lançou o documento “Diretrizes de
9

O setor automobilístico e o setor de informática, por exemplo, seriam contemplados com regimes especiais de proteção em
determinados períodos.
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Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior”. Alguns meses mais tarde, no dia 31
de março de 2004, em evento na Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Política
Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (doravante denominada PITCE) seria lançada,
marcando o retorno das políticas industriais à agenda política brasileira depois de mais de
uma década de foco quase que exclusivo na estabilização macroeconômica e no combate à
inflação.
Políticas industriais podem ser avaliadas sob os mais diversos ângulos. Nas seções a
seguir, tendo em vista os objetivos deste estudo, não serão expostas, por exemplo,
considerações acerca da governança institucional de cada uma das políticas industriais.
Conquanto este tema seja de enorme importância, e possa ajudar a explicar o sucesso ou
fracasso das políticas, especialmente em contextos democráticos, ela não constitui o cerne
deste estudo, que buscará explorar temas que possuam maior sinergia com os instrumentos da
Abordagem da Complexidade. Nesse sentido, o maior destaque será dado à seleção dos
setores beneficiados e suas justificativas, bem como às avaliações já realizadas acerca de cada
uma das políticas industriais.

2.2.

A Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior

(PITCE)
A PITCE estava articulada em três eixos complementares: i) linhas de ação
horizontais, compreendendo inovação e desenvolvimento tecnológico, inserção externa,
modernização industrial e melhoria do ambiente institucional e ampliação da capacidade e
escala produtivas; ii) opções estratégicas, quais sejam, semicondutores, software, bens de
capital e fármacos e medicamentos; e iii) atividades portadoras de futuro, compreendendo
biotecnologia, nanotecnologia e biomassa, energias renováveis/atividades relativas ao
Protocolo de Quioto.
Dentro das linhas de ação horizontais, as ações envolveram: a) incentivar as atividades
de inovação na empresa, através de incentivos fiscais (lei do bem - 11.196 de 21/11/2005),
creditícios (R$ 1 bilhão do BNDES e R$ 2 bilhões do Finep em 2006, dos quais R$ 1,2 bilhão
não reembolsáveis), compras governamentais e possibilidade de subsídio direto às empresas
(lei de inovação), simplificação de procedimentos (incentivos fiscais automáticos,
procedimentos simplificados para novos programas Finep); b) desenvolvimento de
instrumentos diferenciados para cada tipo de público – empresas nascentes de base
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tecnológica; pequenas, médias e grandes empresas; c) fortalecimento do sistema de
propriedade intelectual (INPI); d) fortalecimento do sistema brasileiro de metrologia,
normalização e avaliação de conformidade, capitaneado pelo Inmetro; d) apoio ao
desenvolvimento de instituições públicas de pesquisa; e) eliminação de entraves legais à
aproximação entre instituições públicas de ciência e tecnologia (universidades, institutos
tecnológicos etc.), através da lei de inovação; e) formação de recursos humanos, através do
aumento dos cursos de engenharia e das bolsas direcionadas a áreas tecnológicas; f)
desenvolvimento de programas estratégicos nacionais pelo Ministério de Ciência e
Tecnologia (espacial, nuclear etc.).
Uma novidade em termos de financiamento foi a reentrada do BNDES nos
financiamentos à inovação. Estabeleceu-se uma nova linha para pesquisa, desenvolvimento e
inovação no BNDES, lançada em fevereiro de 2006, com procedimentos operacionais (limites
e condições) que possibilitavam o acesso de empresas médias e até pequenas. Segundo a
ABDI (2006), “com essa linha, associada à de internacionalização de empresas, o Banco
pass(ou) a operar um leque completo de instrumentos que permit(ia) atacar as diversas faces
das estratégias das empresas de forma integrada”. Em 2004, o BNDES havia criado uma
linha para financiar a expansão internacional de empresas brasileiras – a criação de
multinacionais brasileiras – e a consolidação de marcas brasileiras no exterior. Foi ainda
criado o cartão BNDES, cartão de crédito para micro e pequenas empresas realizarem seus
investimentos em bens de produção. Ademais, de acordo com as diretrizes da PITCE, o
BNDES teria papel importante para financiamento de aumento de capacidade, particularmente
de setores de bens intermediários com maior taxa de ocupação da capacidade (siderurgia,
celulose, petroquímica).
Quanto às opções estratégicas, os setores foram escolhidos conforme os seguintes
critérios: portadores de dinamismo crescente e sustentável, responsáveis por parcelas
expressivas do investimento internacional em pesquisa e desenvolvimento; promotores de
novas oportunidades de negócios; envolvidos diretamente com a inovação de processos,
produtos e formas de uso; capazes de adensar o tecido produtivo; importantes para o futuro do
país e com potencial para o desenvolvimento de vantagens comparativas dinâmicas.
Dessa forma, quatro opções estratégicas foram definidas: semicondutores, software,
bens de capital e fármacos e medicamentos. De acordo com a ABDI (2006), as três primeiras
teriam íntima relação com o aumento da eficiência da economia e, mais especificamente,
guardariam forte relação com inovação. A opção fármacos e medicamentos se justificaria pela
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enorme vulnerabilidade brasileira na área, aliada a um grande potencial pela via de rotas
biotecnológicas.
Segundo as diretrizes da PITCE, o setor de semicondutores apresentaria crescimento
acima dos PIBs nacionais, sendo utilizados em inúmeras atividades. O Brasil, no passado, já
teria atingido estado avançado neste setor. Segundo o documento, no início dos anos 1970 o
país dispunha de um laboratório de classe mundial e encontrava-se bem próximo do estado da
arte. No final dos anos 1980, havia 23 companhias no país, a maioria das quais grandes
grupos internacionais. Em 2003, existiriam somente 4 empresas (BRASIL, 2003).
O Brasil seria ainda extremamente deficitário neste segmento, mas não se trataria
apenas de déficit comercial, mas sim de capacitação em circuitos integrados, que envolve
engenharia e conhecimentos sofisticados. Nesse aspecto, o Brasil poderia despontar,
especialmente, nos chamados componentes para aplicação específica, cuja estrutura de
mercado seria menos oligopolizada (BRASIL, 2003). O país teria maior potencial em
produtos cujas lógicas de funcionamento seriam definidas por um componente (chip), como
seria o caso de eletrodomésticos, automóveis ou motores elétricos, e aplicações como cartões
inteligentes (inclusive para transporte coletivo urbano) e outras (ABDI, 2006).
O setor de software era o que mais crescia dentro do ramo de tecnologia da
informação no Brasil (hardware, serviços e software), sendo o mercado brasileiro um dos
maiores mercados (sétimo). Apesar disso, o diagnóstico era de que o país não tinha uma
estratégia competitiva de inserção internacional, e a participação do software brasileiro nos
mercados internacionais era pífia, não tendo criado uma imagem no exterior. O Brasil não
seria visto como um país produtor de software e haveria insuficiência de financiamento
(BRASIL, 2003).
Quanto ao papel do BNDES, haveria uma remodelação de linha de financiamento do
BNDES (novo Prosoft), com ação sobre o produtor e o consumidor de software, atuando no
financiamento à produção, à comercialização e à implantação de softwares. Ademais, haveria
uma linha especial para fusão e consolidação de empresas, visando ao aumento dos ganhos de
escala e do porte das empresas brasileiras para enfrentar a concorrência internacional no
exterior ou no mercado doméstico (ABDI, 2006).
Segundo as diretrizes da PITCE, o setor de bens de capital seria tradicionalmente
reconhecido como estratégico para um padrão de desenvolvimento sustentado, tendo em vista
o papel que desempenha na acumulação de capital e na difusão do progresso técnico. Segundo
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o documento, vários fatores prejudicaram a competitividade deste setor:
A falta de recursos para o financiamento à aquisição de bens de capital nos
primeiros anos da década de 90, a política cambial seguida entre 1994 e 1998, a
política de “ex-tarifários” mal implementada, a possibilidade de importação de bens
de capital com incentivos governamentais no contexto dos acordos da indústria
automotiva, entre outros, foram fatores que prejudicaram a competitividade da
indústria brasileira de bens de capital (BRASIL, 2003).

Ainda de acordo com o documento, o Brasil deveria fortalecer a indústria em alguns
segmentos e, ao mesmo tempo, facilitar a importação de máquinas e equipamentos sem
similar nacional. Os fabricantes nacionais, por outro lado, deveriam ser apoiados e
estimulados a conquistar novos mercados externos. Ademais, o governo buscaria estimular o
adensamento tecnológico da pauta de produção nacional, uma vez que a indústria nacional
possuiria competitividade em tecnologias mais maduras, mas não em mais sofisticadas. Para a
ABDI (2006), “falta-lhe a competência em eletrônica – que as ações em semicondutores
poder(iam) ajudar – e, em vários casos, em mecânica fina”.
Neste setor, o financiamento seria um dos fatores principais na decisão de compra de
bens de capital, daí a importância das linhas especiais do BNDES – por exemplo, quando do
BNDES financia a exportação de serviços (como a construção de metrôs, hospitais e outros
por empresas brasileiras no exterior). Neste caso, estaria financiando a indústria brasileira de
bens de capital, que vende seus produtos para a obra em questão. Entre 2003 e 2005, dos R$
122 bilhões desembolsados pelo BNDES entre 2003 e 2005, R$ 66 bilhões foram
direcionados para o setor de bens de capital (ABDI, 2006).
As propostas para o setor de fármacos e medicamentos estavam baseadas no apoio à
pesquisa e desenvolvimento (P&D) realizado no país e internalização destas atividades de
P&D; estímulo à produção doméstica de fármacos e medicamentos, em particular os
constantes da RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais; fortalecimento do
programa de genéricos; exploração da biodiversidade; e estímulo aos laboratórios públicos
(BRASIL, 2003).
Segundo a ABDI (2006), os medicamentos são bens sociais e estratégicos. Na sua
visão, a desindustrialização do setor nos anos 1990 levou a aumento de preços e forte
desnacionalização, com crescimento da vulnerabilidade. A indústria farmacêutica atualmente
radicada no país seria formuladora ou embaladora, pouco participando na fabricação dos
princípios ativos.
O BNDES teria papel importante neste segmento, tendo criado uma linha especial
(Profarma) para expansão de capacidade, adequação às regras de vigilância sanitária,
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consolidação de empresas (fusões e aquisições), e pesquisa, desenvolvimento e inovação
(Profarma P,D&I).
Quanto ao eixo das atividades portadoras de futuro, havia apenas uma menção no
documento com as diretrizes da PITCE de 2003, sem detalhamento, e era muito mais
abrangente do que as três atividades posteriormente definidas:
Promover a capacidade inovadora das empresas via concepção, projeto e
desenvolvimento de produtos e processos. Estimular o incremento de atividades
portadoras de futuro, como biotecnologia, software, eletrônica e optoeletrônica,
novos materiais, nanotecnologias, energia renovável, biocombustíveis (álcool,
biodiesel) e atividades derivadas do Protocolo de Kyoto (BRASIL, 2003).

Segundo a ABDI (2006), tratar-se-iam daquelas atividades com potencial para
transformar radicalmente produtos, processos e formas de uso a médio e longo prazos. O
Brasil estaria especialmente bem posicionado em biomassa, energias renováveis e atividades
derivadas do protocolo de Quioto, já que o Brasil tinha a liderança na tecnologia e na
produção de biocombustíveis, particularmente do álcool, e o desafio seria manter e ampliar tal
posição. Os programas de nano e biotecnologia buscariam trabalhar a partir das competências
existentes, articulando-as com empresas capazes de transformar desenvolvimentos científicos
em produtos.
Autores que avaliaram a PITCE tenderam a concordar que a política apresentou
elementos de uma política industrial moderna, com foco na inovação tecnológica como um
elemento central que conduziria ao aumento da eficiência econômica (SUZIGAN;
FURTADO, 2006; CANO; SILVA, 2010; ALMEIDA; 2013; HERRLEIN JR; STEIN; 2016;
ARBIX et al; 2017).
Nesse sentido, apoiava-se na percepção de que os diversos setores e cadeias produtivas
desempenham papéis diferenciados na dinâmica do desenvolvimento, em termos de geração e
difusão de inovações, competitividade e dinamismo internacional e atendimento das
necessidades básicas da população (CANO, SILVA, 2010). Consoante Suzigan e Furtado
(2006), a PITCE selecionou setores difusores de tecnologias e inovações (bens de capital,
software e semicondutores) para espraiar soluções pelo tecido econômico, setores transversais
que cortam a indústria e a economia como um todo:
Eles são tão importantes para a produtividade dos demais setores da indústria quanto
o são para os setores primário e terciário, assim como para o serviço público. Como
já foi mencionado, os bens de capital incorporam progresso técnico e oferecem aos
demais setores possibilidades de transformação e desenvolvimento. O mesmo pode
ser dito para os semicondutores e os softwares (SUZIGAN; FURTADO, 2006).

A PITCE, neste sentido, se aproximaria da visão desenvolvimentista no que se refere à
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sua dimensão vertical, opções estratégicas e setores portadores de futuro, cujo
“desenvolvimento teria um sentido de catching-up e que poderiam ter impactos significativos
em reestruturar a economia nacional”. Aliás, dois destes setores, semicondutores e bens de
capital, seriam típicos da experiência desenvolvimentista (HERRLEIN JR; STEIN; 2016).
Esta política “conjugaria ações horizontais com ações focadas em setores específicos,
tendo em vista o desenvolvimento tecnológico desses setores, mas também a difusão
horizontal de inovações” (HERRLEIN JR; STEIN; 2016). Ao final da sua vigência, contudo,
teriam predominado as iniciativas de caráter horizontal, com esforços por desonerar o
investimento, a produção e as exportações. Apesar de constarem como foco de políticas
setoriais de estímulo, os setores de semicondutores, fármacos, software e bens de capital não
acabariam sendo objeto de ações de fomento em grande escala, mesmo com as linhas
específicas do BNDES como Modermaq, Prosoft e Profarma (CANO; SILVA, 2010;
ABDAL, 2019).
Diversos autores ainda salientaram a integração entre a indústria, ciência e tecnologia
e comércio exterior, com vistas a alavancar economias de escala e, pela competição
internacional, impulsionar a inovação (DEVLIN; MOGUILLANSKY, 2012; HERRLEIN JR;
STEIN; 2016; ARBIX et al, 2017; ABDAL, 2019).
Apesar destas características, a PITCE não teria sido efetiva, por motivos como falta
de clareza na definição dos instrumentos, carência de metas objetivas e mensuráveis,
esvaziamento dos órgãos que possuíam alguma expertise na implementação de políticas
industriais no passado, fragilidade de comando e de coordenação da política industrial e a
submissão à política de estabilidade macroeconômica (SUZIGAN; FURTADO, 2006; CANO;
SILVA, 2010; ARBIX et al; 2017; ABDAL, 2019).

2.3.

A Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP)

A Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), anunciada em 12 de maio de 2008,
tinha como objetivo central dar sustentabilidade à expansão da economia e como objetivos
particulares incentivar e ampliar os investimentos produtivos, elevar as taxas de crescimento
da economia brasileira e permitir que tal crescimento se desse em bases sustentáveis. Entre os
desafios estava ampliar a capacidade de oferta, preservar a robustez da balança de pagamento,
elevar a capacidade de inovação e fortalecer as micro e pequenas empresas (BRASIL, 2008).
A PDP previa ações horizontais, focadas em fatores geradores de externalidades
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positivas para o conjunto da estrutura produtiva, que contemplavam novas iniciativas como
desoneração tributária do investimento, ampliação dos recursos e redução do custo do
financiamento ao investimento fixo, ampliação dos recursos para inovação, aprimoramento do
ambiente jurídico e aprimoramento da legislação de comércio internacional. Ademais,
continha programas setoriais, chamados de “Programas Estruturantes para Sistemas
Produtivos”. Estes se dividiam entre “Programas Mobilizadores em Áreas Estratégicas”,
“Programas para Fortalecer a Competividade” e “Programas para Consolidar e Expandir a
Liderança”. Por último, ainda previa os chamados “Destaques Estratégicos”, que seriam
temas de política pública escolhidos deliberadamente em razão da sua importância para o
desenvolvimento do país no longo prazo: micro e pequenas empresas, exportações, integração
produtiva na América Latina e no Caribe com foco no Mercosul, regionalização, produção
sustentável e integração com a África.
Quanto aos programas setoriais, nota-se uma clara mudança no que se refere à
abrangência da PDP em relação à PITCE. Enquanto a PTICE definiu apenas quatro setores
como prioritários (e mais três atividades portadoras de futuro), a PDP continha pelo menos
vinte e cinco, divididos em três grandes grupos e programas (BRASIL, 2008).
No âmbito dos chamados “Programas Mobilizadores em Áreas Estratégicas” foram
classificados: complexo industrial da saúde, tecnologias da informação e comunicação,
energia nuclear, complexo industrial de defesa, nanotecnologia e biotecnologia. O objetivo
era superar obstáculos científicos e tecnológicos para a inovação, exigindo o uso de diversos
instrumentos e articulação entre setor privado, institutos tecnológicos e comunidade científica.
No complexo industrial da Saúde, o diagnóstico era de que havia forte dependência de
importações de maior densidade de conhecimento e tecnologia, com déficit comercial
elevado. Os objetivos, assim, envolviam desenvolver tecnologia de produção local de 20
produtos estratégicos para o SUS, reduzir o déficit comercial e dominar o conhecimento
científico-tecnológico para reduzir a vulnerabilidade do Sistema Nacional de Saúde.
Para o complexo industrial de energia nuclear, o diagnóstico era de que havia
dependência de fornecimento externo de Urânio enriquecido. Assim, os objetivos envolviam
consolidar o país como importante fabricante de combustível nuclear e garantir competência
em todas as etapas de fabricação de equipamentos, no comissionamento de usinas nucleares e
na produção de elementos combustíveis. Entre os desafios listados estava dominar o
enriquecimento de Urânio em escala industrial, recuperar e modernizar o parque industrial
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para a fabricação de equipamentos pesados e expandir a capacidade de produção de insumos,
produtos, equipamentos e serviços.
Na área de tecnologias da informação e comunicação (TICs), mais especificamente na
de softwares, os problemas seriam a baixa participação de empresas brasileiras de tecnologia
nacional no mercado interno, exportações limitadas e oferta fragmentada em um número
muito grande de micro e pequenas empresas. Em serviços de TI, a ideia era consolidar o
mercado em 2 grupos ou empresas de tecnologia nacional. Outros desafios envolviam ampliar
a inserção internacional, incrementar o investimento em capacitação tecnológica e consolidar
e fortalecer a marca “Brazil IT”. Em microeletrônica, o déficit era o problema mais relevante.
O objetivo era implantar duas empresas de fabricação de circuitos integrados e dobrar o
número de design houses. Entre os desafios estavam justamente implantar empresas
brasileiras de base tecnológica e converter o Brasil em plataforma de exportação para grandes
players internacionais. Em “mostradores de informação”, ou displays, o diagnóstico era de
que havia uma substituição acelerada de displays produzidos no Brasil por LCDs, e um
grande déficit comercial. Objetivo era instalar uma empresa de manufatura de painéis
delgados com tecnologia emergente e uma empresa fornecedora global de displays e de seus
insumos. Também visava apoiar o desenvolvimento tecnológico e consolidação empresarial
de empresas brasileiras e converter o Brasil em plataforma de exportação de grandes players
internacionais. Na área de infraestrutura para a inclusão digital, a principal preocupação era a
banda larga, mas também chamou a atenção, a ênfase dada ao mercado então incipiente de
TVs digitais. Por fim, buscava-se adensar a cadeia produtiva de TICs, onde havia déficit
crescente de equipamentos, com predominância de unidades de montagem no Brasil com
pouca agregação de partes, peças e componentes locais.
Em nanotecnologia, o diagnóstico era de que este seria um mercado em expansão e
que poucas empresas no Brasil desenvolviam, difundiam ou utilizavam nanotecnologia. Os
objetivos, portanto, eram desenvolver nichos de mercado com potencial de competitividade
em

materiais,

eletrônicos,

farmacêuticos,

equipamentos

e

ferramentas

e

tecidos

nanoestruturados e ampliar o acesso da indústria a nanotecnologias.
Em biotecnologia, o diagnóstico era diferente do de nanotecnologia. Já havia
empresas, mas a maioria havia sido fundada recentemente. Ademais, havia uma base
científica relevante com 1.700 grupos de pesquisa. As metas envolviam desenvolver 20
produtos, financiar 5 centros de desenvolvimento de biotecnologia avançada para
incorporação da biotecnologia em processos industriais e ampliar a produção nacional de de
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biofármacos e imunobiológicos para 10% do valor das vendas da indústria farmacêutica.
Por fim, quanto ao complexo industrial de defesa, o diagnóstico era de que havia uma
necessidade de modernização produtiva e organizacional e de capacitação tecnológica. Havia
baixo investimento e compras governamentais, de forma que o mercado das empresas
brasileiras remanescentes era, principalmente, o externo. Ainda, entendia-se que o setor era
difusor de tecnologias para a indústria civil. Deste modo, o objetivo era recuperar e incentivar
o crescimento da base industrial instalada, ampliando o fornecimento para as Forças Armadas
e as exportações. Entre os desafios, aumentar os investimentos em P&D e fortalecer a cadeia
de fornecedores no Brasil.
Sob os “Programas para Consolidar e Expandir a Liderança” constavam: complexo
aeronáutico, petróleo, gás natural e petroquímica, bioetanol, mineração, siderurgia, celulose e
papel e carnes. Aqui, o foco estava em setores que já estariam entre os mais competitivos do
mundo e precisariam de apoio para expandir ou consolidar a liderança.
No setor de Bioetanol, os objetivos eram reconquistar a liderança mundial, ampliando
a capacidade produtiva, aumentar o aproveitamento de subprodutos (vinhaça, levedura e
bagaço), dominar as próximas gerações tecnológicas e expandir a oferta de eletricidade por
meio de biomassa.
No setor de petróleo, gás natural e petroquímica, os objetivos eram garantir a
autossuficiência em petróleo, revitalizar e ampliar a participação da indústria nacional, em
bases competitivas e sustentáveis, na implantação de projetos de óleo e gás no Brasil e no
exterior. Apesar do aumento do conteúdo nacional no setor de 57% para 75%, havia a
preocupação de que a capacidade tecnológica da indústria fornecedora de equipamentos era
limitada.
Quanto à indústria aeronáutica, o diagnóstico era de que, apesar de possuir a 3ª
posição no mercado de aeronaves comerciais, havia baixa participação de empresas brasileiras
no fornecimento para a cadeia produtiva, sendo comum o outsourcing da produção. Havia
forte concorrência entre os países por investimentos e grande parte da produção era exportada,
com um mercado nacional de defesa muito pequeno. Assim, dois objetivos foram listados: i)
ampliar a participação de aeronaves comerciais e de aeropeças nacionais nos mercados
interno e mundial; e ii) ampliar a participação no mercado sul-americano de helicópteros.
Celulose e papel, mineração e siderurgia foram tratados da mesma forma pela PDP.
São setores em que o Brasil possui acesso privilegiado a matérias-primas, mas, conforme
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diagnóstico da política, o lado empresarial e de investimento tecnológico seguiria atrás dos
líderes internacionais. Buscou-se, para estes setores, ampliar o porte empresarial e a
capacidade

tecnológica,

mantendo-se

entre

os

5

maiores

produtores

mundiais,

internacionalização e ampliação das exportações e o fortalecimento das redes de logística e de
fornecimento de insumos.
No setor de carnes, salientava-se a liderança brasileira como exportador de proteína
animal. Os objetivos eram consolidar o Brasil nesta posição e fazer do Complexo de Carnes o
principal setor exportador do agronegócio brasileiro, que estava atrás do Complexo da Soja.
Por fim, vinculados aos “Programas para Fortalecer a Competividade” estavam:
complexo automotivo, bens de capital, têxtil e confecções, madeira e móveis, higiene,
perfumaria e cosméticos, construção civil, complexo de serviços, indústria naval e cabotagem,
couro, calçados e artefatos, agroindústrias, biodiesel e plásticos. Estes programas seriam
direcionados a setores com potencial exportador ou que gerassem efeitos de encadeamento
sobre a estrutura industrial. Este eixo contemplava pelo menos 11 setores, mas outros
poderiam ser enquadrados. Seus objetivos variavam entre ampliação da capacidade produtiva
e tecnológica, adensamento da cadeia produtiva, ampliação da competitividade, das
exportações e da inserção externa, com algumas especificidades setoriais, como o
fortalecimento da engenharia de projeto na indústria automobilística e de bens e capital, o
apoio a micro e pequenas empresas e a consolidação da imagem, das marcas e do design
brasileiros na indústria têxtil e de confecções, de couro, calçados e artefatos, de madeira e
móveis, e uma preocupação com a sustentabilidade socioambiental na agroindústria, no
biodiesel, no setor de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos e no de plásticos.
Os instrumentos também se ampliaram com a PDP. Entre eles, foram previstos
incentivos fiscais, crédito, capital de risco e subvenção econômica. Foi dado destaque também
ao poder de compra do Estado por meio da administração direta e das empresas estatais.
Regulações (técnica, econômica e concorrencial) e apoio técnico (certificação e metrologia,
promoção comercial, propriedade intelectual, capacitação de recursos humanos e capacitação
empresarial) completavam o rol de instrumentos disponíveis. Quanto ao financiamento, o
papel do BNDES se destacava. Foram previstos R$ 210,4 bilhões para indústria e serviços
entre 2008 e 2010.
Apesar de, no discurso, a PDP ser considerada uma continuidade da PITCE, buscando
aumentar a competitividade sistêmica da indústria brasileira com incentivos às atividades de
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pesquisa e inovação tecnológica, sua implementação parece ter sido bastante distinta.
Recorda-se que a crise financeira internacional acabaria impactando a implementação da
PDP, pois exigiu a adoção de um conjunto de políticas anticíclicas visando a mitigar os
efeitos da crise. Com o Programa de Sustentação do Investimento, criado no âmbito da PDP
para combater os efeitos da crise internacional, outros gargalos da economia teriam sido
colocados no mesmo nível de prioridade da inovação. A PDP, assim, teria se pautado por
menor ousadia e o foco na inovação teria sido deixado de lado. (CANO; SILVA, 2010;
CARDOSO JR.; GIMENEZ, 2011; GUERRIERO, 2012; HERRLEIN JR; STEIN, 2016;
ARBIX et al, 2017). Outro aspecto que a diferenciou claramente da política anterior foi o
aumento do uso de proteção contra a concorrência internacional (ARBIX et al, 2017).
Quanto à escolha de setores, foi possível notar uma evidente perda do caráter de
seleção estratégica. A priorização de vários setores equivalia, na visão de Abdal (2019), “a
não priorizar nenhum”. Mattos (2013) destacou que quase toda a matriz industrial foi
contemplada, incluindo até mesmo o setor de serviços. As implicações foram a incapacidade
de hierarquizar prioridades e a substituição de viés da política industrial da indústria que se
quer ter para a indústria que se tem, nos termos de Almeida (2009). Mais grave ainda seria o
objetivo não declarado de formar campeões nacionais mediante a criação de grandes grupos
internacionais, essencialmente em setores de menor intensidade tecnológica e baseados em
recursos naturais, em contradição com o objetivo formal de incentivar o desenvolvimento de
setores com maior conteúdo tecnológico (ALMEIDA, 2009; DEVLIN; MOGUILLANSKY,
2012; ABDAL; 2019). O elevado número de setores priorizados não apresentava conexão
com as tendências tecnológicas das nações mais avançadas (ARBIX et al). Em estudo
correlacionando os desembolsos para o setor privado e os investimentos setoriais em P&D,
Rezende (2013) concluiu que não há evidência de que a PDP propôs uma política voltada
para setores com maior intensidade de investimento em P&D”.
Durante a PDP, o BNDES se tornou o principal executor da política. Sua
proeminência foi especialmente mais destacada nos chamados programas para expandir e
consolidar liderança, em que foi o responsável pelos sete complexos produtivos alvos dos
programas, reforçando um caráter mais desenvolvimentista à PDP. Contudo, sua relevância
também aumentou no que tange ao financiamento à inovação. Os investimentos do Finep
ultrapassariam a marca de R$ 1 bilhão, enquanto a nova linha de financiamento ao capital
inovador do BNDES previa a destinação de R$ 6 bilhões (DEVLIN; MOGUILLANSKY,
2012; HERRLEIN JR; STEIN, 2016; ARBIX et al, 2017).
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2.4.

O Plano Brasil Maior (PBM)

Anunciado em 2 de agosto de 2011, o Plano Brasil Maior (PBM) definiu como foco a
inovação tecnológica e o adensamento produtivo. Entre as orientações estratégicas foram
listadas a inovação e o desenvolvimento tecnológico, a criação e o fortalecimento das
competências críticas da economia nacional, o aumento do adensamento produtivo e
tecnológico das cadeias de valor, a ampliação dos mercados interno e externo das empresas
brasileiras e a garantia de um ambiente socialmente inclusivo e ambientalmente sustentável
(BRASIL, 2011).
Assim como nas políticas anteriores, houve dimensões tanto horizontais (sistêmicas)
quanto setoriais nas ações propostas. Na dimensão horizontal os temas prioritários eram os
seguintes: comércio exterior, incentivo ao investimento, incentivo à inovação, formação e
qualificação profissional, produção sustentável, competitividade de pequenos negócios, ações
especiais em desenvolvimento regional e bem-estar do consumidor. Já a dimensão setorial foi
dividida em cinco blocos: i) sistemas de mecânica, eletroeletrônica e saúde, pela grande
capacidade de transformação da estrutura produtiva, tanto em função de seu poder de difusão
de inovações quanto devido ao encadeamento das relações intersetoriais, compreendendo
petróleo e gás, complexo da saúde, automotivo, defesa, aeronáutico e espacial, bens de capital
e tecnologias de informação e comunicação e complexo eletroeletrônico; ii) sistemas
intensivos em escala, pela grande relevância na pauta de exportações do país, compreendendo
mineração, metalurgia, celulose e papel, e pela necessidade de adensamento produtivo e
agregação de valor, no caso da indústria química, inclusive fertilizantes, e da energia
renovável (inclusive bioetanol); iii) sistemas intensivos em trabalho, pela geração de emprego
da indústria brasileira e por congregarem o maior número de micro, pequenas e médias
empresas, compreendendo calçados, têxtil, confecções, higiene pessoal, perfumaria e
cosméticos, gemas e joias, móveis, brinquedos e construção civil; iv) agroindústria, com
ênfase nos setores sob liderança de capital nacional, como carnes e derivados, cereais e
leguminosas, café, frutas e sucos e vinhos; e v) comércio, logística e serviços, que, pelas
dimensões continentais do país, constituiriam setores críticos para a consolidação e eficiência
sistêmica da integração do mercado nacional e ampliação de competências no mercado
internacional, compreendendo ainda serviços pessoais e produtivos (BRASIL, 2011).
Havia também o que foi chamado de dimensão estruturante e diretrizes setoriais, que
foram cinco diretrizes que deveriam pautar os programas setoriais a serem construídos em
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parceria com o setor privado e a sociedade civil.
A Diretriz Setorial nº 1 dizia respeito ao fortalecimento das cadeias produtivas.
Segundo o texto de referência, isto significaria o enfrentamento do processo de substituição
da produção nacional em setores intensamente atingidos pela concorrência das importações. A
principal orientação seria aumentar a competitividade das empresas brasileiras, por meio do
aumento da eficiência e também pela coibição de práticas ilegais e desleais de comércio.
Nessa diretriz, destacam-se os sistemas produtivos intensivos em trabalho, como calçados e
artefatos, têxtil e confecções, móveis e brinquedos.
A Diretriz Setorial nº 2 se referia à ampliação e criação de novas competências
tecnológicas e de negócios. Previa o incentivo a atividades e empresas com potencial para
ingressar em mercado dinâmicos e com elevadas oportunidades tecnológicas e o uso do poder
de compra do setor público para criar negócios intensivos em conhecimento e escala.
Sistemas intensivos em trabalho como plásticos e higiene pessoal, perfumaria e cosméticos
possuiriam grande potencial de crescimento na perspectiva desta diretriz, envolvendo, no
primeiro caso, realinhamentos da estrutura de custos na cadeia química e, no segundo,
estabilidade e ambiente jurídico adequado para acesso à biodiversidade.
A Diretriz Setorial nº 3 contemplava o desenvolvimento das cadeias de suprimento em
energias, com o aproveitamento de oportunidades ambientais e de negócios na área de
energia. As prioridades abrangem oportunidades identificadas em petróleo e gás e em energias
renováveis, como etanol, eólica, solar e carvão vegetal.
A Diretriz Setorial nº 4 dizia respeito à diversificação das exportações (mercados e
produtos) e internacionalização corporativa, com os objetivos de promover produtos
manufaturados de tecnologias intermediárias e de fronteira intensivos em conhecimento,
aprofundar a internacionalização de empresas nacionais líderes em commodities, aumentando
o esforço para se capacitarem na diferenciação de produto, agregação de valor e acesso a
novas tecnologias e enraizar empresas estrangeiras com a instalação de centros de P&D no
país. A questão da diversificação das exportações estaria muito ligada aos Complexos de
Saúde, de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) e da Indústria Espacial e de
Defesa. A internacionalização das grandes empresas nacionais, via investimentos diretos em
novas plantas, fusões e aquisições, estaria seguindo a lógica das vantagens comparativas do
país em produtos primários e insumos industriais, baseados em atividades intensivas em
recursos naturais, como a produção de carnes, papel e celulose, mineração, siderurgia e
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agroindústria.
Por fim, Diretriz Setorial nº 5 se referia à consolidação de competências na economia
do conhecimento natural. De acordo com o texto, significava utilizar os avanços
proporcionados pela economia do conhecimento para ampliar o conteúdo científico e
tecnológico dos setores intensivos em recursos naturais.
Entre os instrumentos de estímulo, foram previstas as desonerações tributárias,
financiamento ao investimento e à inovação e um novo marco legal de inovação. Sob o ponto
de vista do comércio exterior, propôs-se a desoneração de exportações, o reforço do sistema
de defesa comercial, financiamento e garantias para exportações e promoção comercial. Por
último, no âmbito do que chamou de “defesa da indústria e do mercado interno”, foram
listados os seguintes instrumentos: desoneração da folha de pagamento e outros benefícios
tributários,

regimes

setoriais

especiais

(automotivo,

TICs

e

Reporto),

compras

governamentais, harmonização das políticas de financiamento e uma nomenclatura comum de
serviços (BRASIL, 2011).
Em grande medida, o PBM acabou dando continuidade à PDP. Segundo Arbix et al
(2017), as medidas se assemelhavam mais às políticas anticíclicas do que a uma efetiva
política industrial. Mattos (2013) concluiu que o PBM seria “mais do mesmo” no contexto da
política industrial brasileira, afastando-se dos preceitos da nova política industrial e, até
mesmo, da velha política industrial do Leste Asiático. Neste sentido, o anunciado foco em
inovação e aumento de produtividade (mote da política era “inovar para competir, competir
para crescer”) não se refletiu na sua implementação. O PBM teria inclusive concedido maior
incentivo às empresas menos inovadoras (ARBIX et al, 2017).
A formulação do PBM teria sido marcada por uma preocupação de “horizontalidade
em uma generosa política de subsídios”, consolidando e rompendo com a abordagem seletiva
(ARBIX et al, 2017; ABDAL, 2019). A abrangência dos setores selecionados evidenciaria
uma fragilidade do PBM, e “até mesmo um certo tom de improvisação na sua formulação”:
[...] a lógica dessa política é atuar sobre todos os gargalos, mas não de maneira
predominantemente horizontal (como previsto pelo modelo neoclássico), e sim em
praticamente todos os setores relevantes da economia, de modo vertical. Ou seja, é
vertical, mas perde o caráter de seleção estratégica, geralmente vinculado a este tipo
de política. Assim como é horizontal, mas não como a política horizontal
neoclássica recomenda, objetivando uma diminuição da carga tributária geral da
economia, por exemplo (HERRLEIN JR; STEIN, 2016).

Neste sentido, Schapiro (2013) afirmou que as medidas anunciadas, em sua maioria,
pareceriam mais potencialmente voltadas a propiciar uma eficiência de tipo ricardiana do que
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de tipo schumpeteriana. Contabilizou que mais da metade dos instrumentos seriam
horizontais, e o restante poderia ser divido em quatro setores: i) tradicional; ii) commodities;
iii) duráveis; e iv) difusores de progresso técnico. Ademais, 8% favoreceriam o setor
tradicional, isto é, o setor das indústrias de produtos manufaturados de menor conteúdo
tecnológico (por exemplo, alimentos, têxtil), 10% beneficiariam o segmento de commodities,
16% a indústria de bens duráveis e apenas 15% a setores difusores de progresso tecnológico,
marcados por uma rivalidade baseada em inovações em setores como bens de capital e
microeletrônico, e que se aproximariam do ideal schumpeteriano.
Em suma, diante destas avaliações, pode-se afirmar que as políticas industriais em
questão apresentaram alguns traços em comum. Avanços foram realizados no sentido de
colocar o tema de volta à agenda pública depois de décadas de resistência. O foco em
inovação e competitividade permeou todas as políticas, pelo menos no aspecto formal.
Diagnósticos foram elaborados, diretrizes e metas foram formalizadas e diversos órgãos
foram mobilizados. Contudo, vários problemas foram levantados, como a ascendência da
política de estabilização macroeconômica sobre as políticas industriais, que de fato nunca
chegaram a ser prioritárias, além de diretrizes e metas vagas e das dificuldades de comando e
coordenação dos diversos instrumentos e órgãos que faziam parte das políticas em questão.
Sob o ponto de vista da seleção dos setores, a PITCE foi considerada como tendo o
desenho mais moderno, com o objetivo desenvolver alguns poucos setores que apresentavam
grande sinergia e encadeamentos com os demais setores da economia, facilitando a difusão de
tecnologias e inovações e a melhora da eficiência da economia como um todo. Já a PDP e o
PBM acabaram por mirar diversos setores, sinalizando uma perda de foco, com grande parte
das medidas apresentando caráter horizontal. Mesmo assim, setores tradicionais intensivos em
recursos naturais acabaram recebendo volume substancial de estímulos.
Quanto ao BNDES, este se tornou mais importante a partir da PDP. Ao longo do
período analisado, houve um grande aumento dos instrumentos à sua disposição e dos
desembolsos efetivamente efetuados. O escopo da sua atuação também foi bastante ampliado,
inclusive para estimular atividades ligadas a pesquisa, desenvolvimento e inovação, mas seu
foco continuou sendo os setores em que o Brasil já era competitivo.
No capítulo a seguir serão apresentadas as metodologias e as bases de dados, bem
como um resumo dos principais indicadores da Abordagem da Complexidade Econômica que
serão utilizados.
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Capítulo 3. Metodologias e dados

Nos capítulos anteriores, primeiramente foram apresentados os pressupostos e
conceitos básicos das teorias clássicas de desenvolvimento econômico, em especial a ideia de
transformação estrutural. Em seguida, mostrou-se como estas ideias se encontram
implicitamente alinhadas aos conceitos e instrumentos criados pela Abordagem da
Complexidade Econômica. No capítulo seguinte, foi feita uma descrição das políticas
industriais cuja implementação será avaliada sob a ótica da complexidade, trazendo também
avaliações de diversos autores que servirão de benchmark para as conclusões deste estudo.
Neste capítulo, objetiva-se demonstrar em detalhes a metodologia e uma apresentação
resumida da base de dados que será utilizada para a avaliação das políticas industriais em
questão.

3.1.

Metodologias e bases de dados

Antes de tudo, é importante salientar que não será realizada uma avaliação de impacto
das políticas industriais, mas sim da sua implementação, por meio dos desembolsos aprovados
pelo BNDES.
Primeiramente, porque existem várias dificuldades que permeiam a avaliação de
impacto de políticas industriais. De Toni (2014) explicou que, em relação à avaliação de
políticas industriais nacionais, “há dificuldades inerentes às debilidades das avaliações
contrafactuais, à impossibilidade de identificar grupos de controle e à interveniência de
variáveis externas aos modelos explicativos”. Em relação ao caso brasileiro, por exemplo,
muito se fala sobre a importância das variáveis externas para explicar o fracasso das políticas
em tela, com destaque para a apreciação da taxa de câmbio em decorrência do boom das
commodities e a alta taxa de juros. Assim, o presente trabalho reconhece as dificuldades
metodológicas e não se propõe a avaliar o impacto de políticas industriais recentes, mas
apenas a sua implementação.
Um segundo ponto se refere à melhor utilização da Abordagem da Complexidade
Econômica. Seria relativamente fácil comparar o Índice de Complexidade Econômica do
Brasil antes e depois das políticas industriais, mas, além das várias limitações já citadas, como
o fato de o índice ser afetado por variações bruscas como o boom das commodities, os
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instrumentos mais inovadores que esta Abordagem fornece se assemelham mais a mapas que,
se bem compreendidos, podem fornecer subsídios úteis para o desenho e a implementação de
políticas públicas de desenvolvimento.
Ainda, deve-se ter em conta que em cada uma das políticas industriais consideradas
houve uma multiplicidade de atores participantes, seja como elaboradores, como
coordenadores ou mesmo como financiadores (DELGADO, 2016). Por último, desembolsos
não constituem a única forma de implementação destas políticas públicas. Como ficou claro
no item anterior, há vários outros instrumentos de política industrial, como a renúncia fiscal, a
provisão de bens ou serviços públicos a preços subsidiados, as regras de conteúdo local e as
regulações.
Mesmo assim, a escolha do BNDES se justifica por vários motivos. Trata-se, como
mostrou o capítulo anterior, de um órgão extremamente importante para a implementação das
políticas citadas. Ademais, sua atuação é diretamente mensurável por meio dos desembolsos
aprovados, os quais foram disponibilizados em nível de detalhamento satisfatório para a
realização do estudo. O detalhamento tornou os dados compatíveis com os instrumentos e os
conceitos da Abordagem da Complexidade Econômica, potencializando as suas qualidades.
Para responder à pergunta a respeito da implementação das políticas industriais
recentes sob a ótica da Abordagem da Complexidade Econômica, serão utilizados os
seguintes indicadores:
i)

Índice de Complexidade da Subclasse CNAE (ICCNAE): uma conversão do

Índice de Complexidade do Produto (ICP) disponibilizado pelo Atlas de Complexidade
Econômica para o nível das Subclasses CNAE conforme os fluxos de comércio de cada um
dos produtos no nível SH de 4 dígitos que as compõem.
ii)

Vantagem

Comparativa

Revelada

(VCR):

indicador

que

mede

a

competitividade de um país em determinado produto (convertido para Subclasse CNAE com
base na mesma metodologia do ICCNAE), calculado a partir da participação de determinado
produto de um país na pauta exportadora deste país em relação à participação daquele mesmo
produto de todos os países na pauta exportadora mundial.
iii)

Distância das atividades econômicas (Subclasses CNAE) que o Brasil não

exercia competitivamente (VCR<1) para as atividades econômicas que o Brasil já exercia de
forma competitiva (VCR>=1). Utiliza o índice de distância entre produtos da Abordagem da
Complexidade Econômica como base, convertido para as Subclasses CNAE.
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iv)

Índice de Ganho de Oportunidade da Subclasse CNAE (IGO CNAE): Mede o

ganho que o país teria em adquirir competitividade (VCR>=1) em alguma atividade pela
proximidade desta atividade em relação a outras atividades complexas.
De forma a obter resultados agregados para cada uma das políticas industriais
avaliadas, tais indicadores serão ponderados pelos montantes de desembolsos aprovados pelo
BNDES, conforme a atividade para a qual eles se destinaram. Ou seja, assume-se
simplificadamente que, caso nenhum um outro fator influenciasse o resultado das políticas
industriais em questão e as atividades econômicas contempladas se desenvolvessem conforme
o nível dos desembolsos aprovados para cada uma delas, as políticas industriais gerariam
determinado índice de complexidade. Serão também calculados estes índices exclusivamente
para atividades consideradas “novas”, ou seja, atividades que o Brasil não exercia
competitivamente na época das políticas industriais em questão, como forma de analisar a
estratégia de diversificação produtiva adotada.
O BNDES forneceu duas bases de dados com as aprovações de desembolsos
realizadas pelo Banco no período de vigência das políticas industriais objeto da análise deste
estudo.
A primeira base continha a relação de todas as aprovações de desembolsos realizadas
no período, divididas conforme a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE)
do agente econômico receptor do desembolso aprovado por ano e por mês. A CNAE pode ser
dividida, do nível mais agregado para o mais desagregado, em Seção (uma letra que
corresponde a um setor de atividade, como a indústria de transformação - C), Divisão, Grupo,
Classe e Subclasse, compreendendo uma letra e sete dígitos. Por exemplo, a atividade “cultivo
de arroz” possui código CNAE completo A0111301, pois pertence à Seção A (Agricultura,
Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura), Divisão 01 (Agricultura, Pesca e Serviços
Relacionados), Grupo 01.1 (Produção de lavouras temporárias), Classe 1-3 (Cultivo de
Cereais) e Subclasse 01 (Cultivo de Arroz). Como uma das maiores vantagens da utilização
dos conceitos e dos instrumentos de complexidade econômica diz respeito ao grau elevado de
desagregação dos dados, no nível dos bens/produtos com quatro ou até seis dígitos do Sistema
Harmonizado (SH), seria fundamental obter os dados de aprovações do BNDES no nível mais
desagregado possível.
Um dos aspectos que merecem destaque é o fato de que o estudo utilizará as
aprovações e não os desembolsos efetivamente realizados pelo Banco no período em questão.
Isto porque desembolsos possuem um cronograma de execução que podem se estender por
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vários anos e, como um dos objetivos do estudo é avaliar a implementação de cada uma das
políticas industriais, determinados montantes de desembolsos efetivos poderiam ser atribuídos
erroneamente à política industrial vigente no momento do desembolso, embora o projeto
tenha sido aprovado em outro contexto, no âmbito de outra política industrial, seguindo outras
diretrizes.
Um ponto que merece atenção é a questão do receptor do desembolso aprovado pelo
BNDES. Em muitas situações, a atividade econômica que foi beneficiada com a aprovação de
um desembolso não se resumirá à Subclasse CNAE do solicitante. Por exemplo, as
aprovações do BNDES destinadas a agentes econômicos classificados sob a Seção F da
CNAE (Construção) certamente estimularam a produção de uma gama variada de produtos,
como minerais metálicos e não metálicos, mas a mensuração deste estímulo não é possível de
ser realizada com base nos dados disponíveis10. A única exceção, que será abordada mais
tarde, é a outra base de dados fornecida pelo BNDES, que contém os valores financiados pelo
programa do BNDES chamado FINAME, ligado a máquinas e equipamentos, para o qual
também consta a informação do bem específico que está sendo financiado, no nível da
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Neste caso, serão realizadas duas análises: por
produto no código SH de 4 dígitos e por Subclasse CNAE.
Por fim, é importante salientar que foi feito um esforço de convergência para
correlacionar a base de dados que informa os dados de complexidade, os quais são
classificados conforme códigos padronizados usualmente utilizados em comércio exterior, e
os dados de aprovações do BNDES, que possuem como base as atividades econômicas. Para
isso, foi utilizada planilha de conversão de NCM para CNAE de cinco dígitos disponibilizada
pelo IBGE11. A convergência para sete dígitos foi realizada pelo autor conforme as descrições
constantes nas NCMs e das Subclasses CNAE. Em seguida, as NCMs também foram
convertidas para o SH de 4 dígitos, de forma a permitir comparação com os dados do Atlas de
Complexidade. Ao final, foi possível classificar 459 Subclasses CNAE dígitos,
correspondendo a 1.216 SHs de quatro dígitos.
Isto significa que várias Subclasses CNAE que não possuem correspondência com os
bens/produtos classificados por NCM/SH, por se referirem majoritariamente a serviços
diversos, não foram consideradas no estudo. A relação das Subclasses que estão sendo
10

No mesmo sentido, é preciso salientar que encadeamentos produtivos não serão considerados. Por exemplo, desembolsos
ao setor automobilístico certamente estimularam a produção de bens/produtos a montante, como aço e petroquímico.
11 Disponível em https://concla.ibge.gov.br/classificacoes/correspondencias/atividades-economicas.html. Acesso em 28 de
setembro de 2019.
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consideradas consta do Apêndice 1.
Por fim, os montantes foram atualizados monetariamente conforme o Índice de Preços
ao Produtor Amplo – Oferta Global (IPA-OG) da Fundação Getúlio Vargas. Este Índice foi
considerado mais adequado para este tipo de análise porque reflete os preços na porta da
fábrica, antes dos impostos ao consumidor e das margens de comercialização e de
distribuição. Para as Subclasses CNAE da Seção A foi utilizado o índice para Produtos
Agropecuários e para as demais foi utilizado o índice para Produtos Industrializados. Esta
metodologia se justifica porque a variação do nível de preços diferiu significativamente entre
produtos agropecuários e produtos industrializados12. Foram utilizados os índices de
dezembro de 2014, último mês da análise, como parâmetro para o cálculo dos inflatores.
No que tange aos dados de comércio internacional, esses estão disponíveis no sítio
eletrônico do Atlas de Complexidade Econômica. Estes dados, por sua vez, são provenientes
da Divisão de Estatística da Organização das Nações Unidas (COMTRADE), e refletem os
dados de comércio exterior tal como reportados pelos países de 1995 a 201713. Como os
países nem sempre reportam os dados de forma consistente, a equipe do Growth Lab da
Universidade de Harvard utilizou um método de saneamento dos dados para corrigir as
inconsistências, conhecido como método Bustos-Yildirim, que basicamente se utiliza do fato
de que os fluxos de comércio são, em teoria, reportados duplamente. As exportações e
importações reportadas pelos países são cruzadas para viabilizar estimativas mais confiáveis.
Para fins deste estudo, utilizou-se a base de dados referente às exportações dos países
classificadas pelo SH de quatro dígitos. Há informações ainda mais desagregadas, de seis
dígitos, mas entendeu-se que não haveria ganhos significativos, já que o número de
Subclasses CNAEs correspondentes é limitado. Como mencionado, foram consideradas
apenas 459 Subclasses CNAE de sete dígitos, e há em torno de 5 mil produtos classificados
em SHs de seis dígitos. O número de SHs de quatro dígitos, pouco acima de 1,2 mil, portanto,
é mais do que suficiente para os objetivos pretendidos. Ademais, tratar-se-ia de uma base de
dados excessivamente grande, o que prejudicaria a realização dos cálculos necessários. Por
último, como afirma a equipe do Growth Lab14, o reporte dos dados de comércio pelos países
é menos confiável no nível de seis dígitos.
12

Como ilustração, o inflator de preços dos produtos agropecuários em janeiro de 2003 atingiu 2,07, enquanto o dos produtos
industrializados chegou a 3,03.
13 Estes são apenas os dados classificados conforme o Sistema Harmonizado. Há também dados de comércio internacional
classificados conforme o Standard International Trade Classification (SITC), que oferece uma série histórica mais longa
(desde 1962), mas um número menor de produtos (em torno de 700 no total).
14 Disponível em http://atlas.cid.harvard.edu/about-data
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A partir desta base de dados, é possível proceder aos cálculos dos conceitos que
compõem a base da Abordagem da Complexidade Econômica.
O conceito de vantagem comparativa revelada (VCR) procura medir se um país
exporta mais do que sua participação “justa” no comércio internacional. Ele é calculado
medindo a participação de determinado produto de determinado país na sua pauta
exportadora, dividida pela participação do mesmo produto de todos os países na pauta
exportadora mundial. O exemplo citado é o da soja brasileira. Em 2008 o Brasil tinha VCR
em soja, pois a soja representou 0,35% do valor total de comércio e 7,8% das exportações do
Brasil para o mundo. Assim, o VCR do Brasil ficou ao redor de 21 (7,8%/0,35%). Pode-se
afirmar, assim, que o Brasil era muito competitivo na exportação deste produto, pois seu VCR
foi muito maior do que 1. Formalmente,
VCRcp =

Xcp
∑pXcp
⁄
∑cXcp ∑c, pXcp

onde Xcp é o montante em dólares de um produto “p” que o país “c” exporta.
Com base no VCR, os autores elaboram uma matriz Mcp que conecta países e
produtos. Se o VCR for igual ou maior do que 1, o valor atribuído será 1, e se for menor, o
valor atribuído será zero. Ou seja, países possuem vantagem comparativa revelada apenas nos
produtos cujo VCR supera o valor de 1.
Os dois conceitos-chave para o cálculo do índice de complexidade são, como relatado,
a diversidade e a ubiquidade. O primeiro nada mais é do que o número de produtos que um
país exporta com VCR. Formalmente,
kc, 0 = ∑pMcp
O segundo conceito-chave, a ubiquidade, mede o número de países que exportam
determinado produto com VCR. Formalmente,
kp, 0 = ∑cMcp
Estes dois conceitos-chave são a base do cálculo do índice de complexidade.
Formalmente,
kc, N =

1
∑pMcp ∗ kp, N − 1
kc, 0

kp, N =

1
∑cMcp ∗ kc, N − 1
kc, 0
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onde N é o número de iterações.
Inserindo a segunda delas na primeira, tem-se:
kc, N =

1
1
∑pMcp
∗ ∑c′ Mc′ p ∗ kc′, N − 2
kc, 0
kc, 0

McpMc′ p
kc, N = ∑c Mc p ∗ kc′, N − 2∑
kc, 0kp, 0
′

′

reescrevendo,
kc, N = ∑c′ M~cc′ kc′, N − 2
Onde
McpMc′ p
M~cc = ∑p
kc, 0kp, 0
′

A penúltima equação é satisfeita quando kc,N = kc,N-2 = 1. Este é o autovetor de M~ cc′
que está associado com o maior autovalor. Como o autovetor é um vetor de “1”, ele não é
muito informativo. Por isso, procura-se o autovetor associado com o segundo maior
autovalor. Este é o autovetor que captura o maior montante de variação no sistema e é a
medida de complexidade por países. Para a complexidade por produtos, muda-se apenas os
índices de país (c), por produtos (p).
Por fim, dois outros conceitos/instrumentos da abordagem serão utilizados neste
estudo.
Um deles é a distância entre os produtos. Como explicado anteriormente, busca-se
capturar o potencial da capacidade produtiva atual para produzir novos produtos, medido pela
proximidade de determinado produto que o país não produz (VCR menor do que 1) em
relação aos produtos que determinado país já exporta com VCR.
Como explicado por Hausmann et al (2011), cada dois produtos possuem uma noção
de distância entre eles, onde produtos que requerem know-how e conhecimentos semelhantes
estão mais próximos, enquanto que dois produtos que requerem know-how e conhecimentos
completamente distintos estão longe um do outro. Em suma, se um produto se encontra
“longe” da estrutura produtiva atual do país, será necessário maior esforço para desenvolver
conhecimento produtivo para poder produzi-lo, aumentando o risco.
Para calcular a distância, primeiramente deve-se apurar a proximidade entre cada par
de produtos. Esta proximidade é calculada como a probabilidade de que dois produtos sejam
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coexportados, ou seja, se um país exporta o produto “a”, qual é a probabilidade de que
também exporte “b”. O exemplo utilizado é: suponha que 17 países exportem vinho com
VCR, 24 exportem uvas com VCR e 11 exportem os dois. A proximidade será calculada
utilizando o número que representa a “coexportação” como numerador (11) e o maior número
entre os dois restantes como denominador, como forma de diminuir a chance de que esta
proximidade seja falsa. Esta proximidade é fixada globalmente e foi calculada considerando
dados de exportação de 128 países durante 50 anos. Em seguida, o indicador de distância é
calculado somando as proximidades de determinado produto em relação a todos os produtos
para os quais determinado país não apresenta VCR, normalizado pela soma das proximidades
totais daquele produto. Formalmente,
Dcp =

∑p′ (1 − Mcp′ )Φp, p′
∑p′Φp, p′

onde 1−Mcp′ representa os produtos para os quais o país não possui VCR, e Φ é a
proximidade. Mais importante ainda para este estudo, pode-se calcular a distância de
determinado produto em relação à estrutura produtiva atual alterando 1−Mcp′ por Mcp′.
Por fim, os autores apresentam o indicador de ganho de oportunidade (IGO), que
representa o ganho que a aquisição de VCR em determinado produto gera em termos de abrir
novas possibilidades para a produção de bens progressivamente mais complexos. Como
explicam Romero e Silveira (2019), “dito de outra forma, o IGO permite levar em
consideração as possibilidades futuras de mudança estrutural abertas pela aquisição de
competitividade em uma determinada indústria”. O indicador é calculado somando as
proximidades de determinado produto em que o país não possui competitividade (VCR menor
do que 1) em relação a outros produtos em que o país tampouco possui competitividade,
ponderando cada uma dessas proximidades pela complexidade de cada um dos outros
produtos. Assim, quanto mais próximo de um outro produto complexo for um produto, maior
será o ganho de oportunidade. Formalmente,
Φp, p′
IGOcp = [∑p
(1 − Mcp′ )ICPp′]
∑p′′ Φp′′ , p′
′

onde ICP é o índice de complexidade do produto.
Todos os indicadores citados foram obtidos a partir da base de dados de comércio
exterior em que os produtos estão classificados conforme seu código SH. Contudo, como
explicado anteriormente, os dados referentes aos desembolsos aprovados do BNDES estão
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classificados conforme as Subclasses CNAE dos receptores dos desembolsos.
O esforço de convergência entre as NCMs (e SHs) e as Subclasses CNAEs evidenciou
que não há uma relação direta e exclusiva entre os produtos e as atividades econômicas. Por
exemplo, apesar de existirem quase três vezes mais SHs de quatro dígitos, há várias situações
em que um determinado SH pode ser classificado em mais de uma atividade econômica.
Assim, de forma atribuir os VCRs, ICPs, a distância e o IGO para as Subclasses
CNAE, decidiu-se identificar os SHs correspondentes a cada uma das Subclasses, seus
respectivos índices, e o fluxo de comércio global de cada um destes SHs nos anos
imediatamente anteriores ao início de cada uma das políticas industriais (2003 para a PITCE,
2007 para a PDP e 2010 para o PBM). Entendeu-se apropriado utilizar o ano anterior como
benchmark para avaliar a implementação das políticas em questão, uma vez que, grosso
modo, representam o momento em que elas foram desenhadas. A utilização dos fluxos de
comércio globais como ponderação para a apuração dos índices de complexidade das
atividades econômicas também se justifica porque os ICPs são calculados a partir dos dados
de comércio globais, e não apenas de um país específico. Assim, os índices de cada uma das
Subclasses CNAE foram calculados ponderando os índices dos produtos pelos fluxos
comerciais de cada um dos produtos que as compõem em cada um dos anos considerados.

3.2.

Resumo dos indicadores

Este estudo utilizará duas bases de dados distintas, uma delas referente às aprovações
de desembolsos do BNDES, fornecida pelo próprio Banco, e outra referente aos dados de
comércio internacional, para cálculo dos conceitos relevantes de complexidade econômica,
que estão disponíveis no sítio eletrônico do Atlas de Complexidade mantido pelo Growth Lab
da Universidade de Harvard15.

3.2.1. Os desembolsos aprovados pelo BNDES por política industrial

Do total de aprovações do BNDES no período de vigência das políticas industriais16,
os montantes de R$ 178,4 bilhões na PITCE (26,5% dos R$ 673,6 bilhões), R$ 400,1 bilhões
15

Disponível em https://dataverse.harvard.edu/dataverse/atlas. Acesso em 24 de agosto de 2019.
Como as políticas industriais em questão não estabeleceram o período de vigência, utilizou-se o seguinte método. A PITCE
foi lançada em 31 de março de 2004, a PDP em 12 de maio de 2008 e o PBM em 2 de agosto de 2011. Dessa forma, a PITCE
foi considerada como estando em vigor de abril de 2004 até abril de 2008, a PDP de maio de 2008 até julho de 2011 e o PBM
de agosto de 2011 até dezembro de 2014, quando se encerrou o primeiro mandato da Presidente Dilma Rousseff.
16
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na PDP (38% dos R$ 1.054,4 bilhões) e R$ 400,4 bilhões no PBM (31,9% dos R$ 1.255,2
bilhões) foram referentes a Subclasses CNAE que possuem correspondência com
bens/produtos classificados por NCM/SH17. As demais, conforme explicado acima, não foram
consideradas na elaboração do estudo.
O montante relativamente baixo em relação ao total se deve, em grande medida, ao
fato de que a maior parte das Subclasses CNAE existentes são atividades econômicas do setor
de serviços. Durante a PITCE, dos montantes aprovados para Subclasses CNAE que não
foram consideradas por não possuírem correspondência com o código NCM/SH, 63% foram
destinados a Subclasses CNAE do setor de serviços. Este percentual aumentou para 84%
durante a PDP e 90,9% durante o PBM. Mudanças nas metodologias de classificação das
atividades econômicas ao longo dos anos podem ajudar a explicar as diferenças de
representatividade dos montantes aprovados. Considerando apenas as atividades relacionadas
aos setores de bens, os montantes considerados para a análise da PITCE alcançaram quase
metade do total (49,5%). No caso da PDP eles chegaram a 80,4% e no da PDP a 87,5%.
Assim, faz-se a ressalva de que a representatividade dos montantes analisados no caso da
PITCE é menor do que nas demais. Mesmo assim, considerou-se que estes montantes são
significativos para os fins pretendidos18.
Durante a PITCE, que teve o menor valor de desembolsos aprovados e a menor
parcela deles que será analisada, 391 das 459 Subclasses CNAE consideradas tiveram algum
desembolso aprovado (85,2%). Durante a PDP este número subiu para 444 (96,7%) e para
447 (97,4%) durante o PBM.
O quadro a seguir apresenta, dentre elas, as dez atividades econômicas que mais
tiveram desembolsos aprovados pelo BNDES durante o período de vigência da PITCE.
Quadro 1. Atividades econômicas que mais tiveram desembolsos aprovados durante a
PITCE
Subclasses CNAE

Aprovações (R$)

Fabricação de aeronaves

39.925.786.003

17

Participação (%)
22,4%

Há algumas poucas NCMs que se correspondem exclusivamente com CNAEs de serviços e que, por isso, foram
consideradas. Uma delas é a NCM 27.16.0000 (Energia Elétrica), a qual corresponde à CNAE D3511500 (Geração de
Energia Elétrica).
18 Com base apenas nos montantes destinados para as Subclasses convertidas, observou-se que 92% dos desembolsos
aprovados para atividades relacionadas a bens durante a PITCE foram destinados à Seção C (Indústrias de Transformação),
5% para a Seção A (Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura) e 3% para a Seção B (Indústrias
Extrativas). Ao se considerar apenas os demais desembolsos aprovados pelo BNDES para atividades relacionadas a bens,
foram destinados 66% para as atividades da Seção C (Indústrias de Transformação), 17% para a Seção A (Agricultura,
pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura) e 17% para a Seção B (Indústrias Extrativas). Como será visto na
sequência, como os bens manufaturados tendem a ser mais complexos do que os bens primários, a tendência é que o Índice
de Complexidade agregado calculado para a PITCE no Capítulo 4 esteja superestimado.
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Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel

18.247.926.313

10,2%

Fabricação de álcool

12.455.594.408

7,0%

Fabricação de açúcar em bruto

10.263.222.861

5,8%

Fabricação de produtos petroquímicos básicos

5.718.151.018

3,2%

Abate de pequenos animais

5.449.115.707

3,1%

Extração de minério de ferro

5.202.926.631

2,9%

Fundição de ferro e aço

4.384.959.775

2,5%

Produção de ferroligas

3.491.939.046

2,0%

Cultivo de soja

3.426.521.976

1,9%

Fonte: BNDES e IBGE. Elaboração própria.

Nota-se que a fabricação de aeronaves despontou como maior receptora dos
desembolsos aprovados durante a PITCE, representando entre um quarto e um quinto de todas
as aprovações realizadas pelo Banco. Houve também uma concentração importante em
poucas atividades econômicas. A fabricação de aeronaves e a fabricação de celulose e outras
pastas para a fabricação de papel representaram sozinhas quase um terço de todos os
desembolsos aprovados (32,6%). As cinco que mais tiveram seus desembolsos aprovados
corresponderam em conjunto a 48,6% de todas as aprovações, e as dez que mais receberam
representaram 60,9% delas. Também chama a atenção o fato de que, à exceção da primeira, as
demais Subclasses CNAE mais contempladas são atividades intensivas em bens primários.
O quadro a seguir apresenta as dez atividades econômicas que mais tiveram
desembolsos aprovados pelo BNDES durante o período de vigência da PDP.
Quadro 2. Atividades econômicas que mais tiveram desembolsos aprovados durante a
PDP
Subclasses CNAEs

Aprovações (R$)

Participação (%)

Fabricação de produtos do refino de petróleo

92.472.835.702

23,1%

Fabricação de álcool

23.859.047.806

6,0%

Fabricação de aeronaves

18.330.157.984

4,6%

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel

16.572.054.953

4,1%

Fabricação de açúcar em bruto

12.688.574.872

3,2%

Cultivo de soja

11.138.530.444

2,8%

Fabricação de produtos petroquímicos básicos

10.735.552.162

2,7%

Frigorífico - abate de bovinos

10.028.269.837

2,5%

Fabricação de cervejas e chopes

7.377.582.456

1,8%

Fundição de ferro e aço

7.118.920.492

1,8%

Fonte: BNDES. Elaboração própria.

A atividade que mais se sobressaiu durante a PDP foi a fabricação de produtos do
refino de petróleo, que nem mesmo apareceu entre as dez maiores durante a PITCE, muito
provavelmente por causa da descoberta do pré-sal. Ela superou, inclusive, a participação que a
50

atividade de fabricação de aeronaves tinha durante a PITCE. Contudo, a participação das
cinco primeiras foi menor do que na PITCE, com 41%, assim como a das dez primeiras, com
52,6%. O cenário de predominância das atividades intensivas em bens primários não se
alterou. Aliás, a maior parte dez atividades mais contempladas continuou a mesma. Houve
substituição da extração de minério de ferro, da produção de ferroligas e do abate de pequenos
animais pela fabricação de produtos do refino do petróleo, pelo abate de bovinos e pela
fabricação de cervejas e chopes.
Por fim, o quadro a seguir mostra as dez atividades econômicas que mais tiveram
desembolsos aprovados pelo BNDES durante o período de vigência do PBM.
Quadro 3. Atividades econômicas que mais tiveram desembolsos aprovados durante o
PBM
Subclasses CNAEs

Aprovações (R$)

Participação (%)

Cultivo de soja

27.071.110.609

6,8%

Fabricação de produtos do refino de petróleo

26.784.013.898

6,7%

Fabricação de aeronaves

21.563.023.918

5,4%

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel

17.861.314.529

4,5%

Geração de energia elétrica

16.530.028.858

4,1%

Extração de petróleo e gás natural

16.028.698.220

4,0%

Fabricação de álcool

12.204.278.427

3,0%

Fabricação de produtos petroquímicos básicos

11.716.016.804

2,9%

Fabricação de cervejas e chopes

11.705.128.829

2,9%

9.405.968.289

2,3%

Extração de minério de ferro

Fonte: BNDES. Elaboração própria.

O quadro acima evidencia que a distribuição dos montantes aprovados foi maior no
caso do PBM. Não houve uma única atividade que teve entre um quarto e um quinto dos
desembolsos aprovados. O cultivo de soja, que foi a décima mais contemplada durante a
PITCE, e sexta durante a PDP, assumiu a liderança muito pouco acima da fabricação de
produtos do refino de petróleo, que foi a primeira na PDP, e da fabricação de aeronaves,
primeira na PITCE, corroborando uma estabilidade entre as mais contempladas. A cinco
maiores representaram apenas 27,4% e as dez primeiras 42,7%, reafirmando a tendência de
desconcentração das aprovações. Mesmo assim, apenas uma atividade estreou entre as dez
maiores, a geração de energia elétrica.
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3.2.2. Vantagem comparativa revelada, distância, complexidade e
ganho de oportunidade por atividade econômica

Com base na metodologia de convergência dos produtos e de seus índices de
complexidade econômica, classificados conforme os códigos NCM/SH, para as Subclasses
CNAE, evidenciou-se que o Brasil possuía VCR acima ou igual a 1 em 135 Subclasses CNAE
em 2003, 128 em 2007 e 117 em 2010. Esta perda de diversidade por atividade econômica
está alinhada à tendência observada para os códigos SH de 4 dígitos, conforme gráfico abaixo.
Gráfico 2. Diversidade do Brasil (1995-2017)
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Fonte: COMTRADE e Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria

O número de produtos que o Brasil exportou com VCR variou entre 250 e 276 até
2007, mas caiu consistentemente até 2013, quando chegou a 186. Depois, houve um aumento
até 2015 (207) e nova queda até 2017 (191). A tendência das últimas décadas, portanto, é de
queda da diversidade.
No quadro abaixo são apresentadas as cinco Subclasses CNAE para as quais o Brasil
apresentou maior VCR em 2003, ano anterior à PITCE, bem como as cinco em que
apresentou o menor VCR.
Quadro 4. Cinco maiores e cinco menores Subclasses CNAE por VCR no Brasil (2003)
Subclasses CNAE (cinco maiores VCRs)
Cultivo de erva-mate

VCR
36,75

Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro

26,93

Extração de minério de ferro

26,93
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Cultivo de soja

25,13

Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba

20,65

Subclasses CNAE (cinco menores VCRs)
Extração de minério de estanho

VCR
0,0010

Beneficiamento de carvão mineral

0,0008

Extração de carvão mineral

0,0008

Geração de energia elétrica

0,0002

Criação de caprinos
Fonte: COMTRADE, Atlas of Economic Complexity, IBGE. Elaboração própria

0,0001

Observa-se claramente que as atividades econômicas em que o Brasil mais se destacou
em 2003 são todas relacionadas à produção de bens intensivos em recursos naturais. Ervamate despontou com o maior VCR. Atividades simples ligadas ao minério de ferro também se
destacaram. Soja e açúcar também apresentaram alto VCR.
Interessante notar que as cinco atividades em que o Brasil apresentou o menor VCR
também apresentaram perfil semelhante. Também constou entre os cinco menores VCRs a
geração de energia elétrica, subclasse CNAE de serviços cuja exportação ocorreu em sua
totalidade para a vizinha Argentina.
A seguir segue o quadro referente ao ano de 2007, ano anterior à PDP.
Quadro 5. Cinco maiores e cinco menores Subclasses CNAE por VCR no Brasil (2007)
Subclasses CNAE (cinco maiores VCRs)
Cultivo de erva-mate

VCR
39,73

Cultivo de soja

25,01

Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar

24,34

Fabricação de álcool

24,34

Extração de minério de ferro

23,92

Subclasses CNAE (cinco menores VCRs)
Criação de caprinos

VCR
0,0016

Fabricação de veículos militares de combate

0,0004

Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio

-

Extração de minerais radioativos

-

Cunhagem de moedas e medalhas
Fonte: COMTRADE, Atlas of Economic Complexity, IBGE. Elaboração própria

-

Observa-se que o cenário de competitividade em bens intensivos em recursos naturais
não se alterou em relação a 2003. Chamou a atenção o crescimento dos derivados do açúcar.
Quanto às atividades com menor VCR, destaca-se que não houve exportações
relacionadas à recuperação de materiais metálicos (Subclasse de serviços), à extração de
minerais radioativos e à cunhagem de moedas e medalhas. A criação de caprinos novamente
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apresentou VCR bastante baixo. A surpresa é a presença de veículos militares de combate no
meio de atividades intensivas em bens primários.
Por fim, abaixo está disposto o quadro referente ao ano de 2010, ano anterior ao PBM.
Quadro 6. Cinco maiores e cinco menores Subclasses CNAE por VCR no Brasil (2010)
Subclasses CNAE (cinco maiores VCRs)
Cultivo de erva-mate

VCR
38,00

Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba

27,88

Fabricação de açúcar em bruto

24,43

Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro

20,07

Extração de minério de ferro

20,07

Subclasses CNAE (cinco menores VCRs)
Elaboração de combustíveis nucleares

VCR
0,0013

Cultivo de pêssego

0,0010

Cunhagem de moedas e medalhas

0,0009

Fabricação de veículos militares de combate

0,0006

Extração de minerais radioativos
Fonte: COMTRADE, Atlas of Economic Complexity, IBGE. Elaboração própria

0,0000

Nota-se, mais uma vez, uma estabilidade entre as cinco atividades econômicas em que
o Brasil apresentou maior VCR. O cultivo de erva-mate, com folga, foi a de maior VCR tanto
às vésperas da PITCE, quanto da PDP e do PBM. Atividades ligadas ao minério de ferro e ao
açúcar se mantiveram entre as de maior competitividade. Por outro lado, o cultivo de soja
perdeu lugar entre os cinco maiores VCRs. Assim, nos três anos analisados os dados
apontaram para uma alta competitividade em atividades ligadas a bens primários.
No que se refere às atividades de menor VCR, a extração de minérios radioativos
novamente não registrou exportações. A cunhagem de moedas e medalhas apareceu
novamente com VCR baixo. A elaboração de combustíveis nucleares surgiu entre a cinco com
menores VCRs em 2010. Veículos militares de combate mais uma vez figuraram nas últimas
posições e o cultivo de pêssego apareceu pela primeira vez.
Os quadros a seguir mostram as cinco atividades mais distantes da estrutura produtiva
brasileira em cada um dos anos analisados, bem como as cinco mais próximas. Recorda-se
que somente aparecem nestes quadros atividades em que o Brasil não era competitivo (VCR
menor do que 1), uma vez que as demais, por definição, fazem parte da estrutura produtiva
brasileira e possuem distância igual a zero.
Quadro 7. Cinco mais distantes e cinco mais próximas Subclasses CNAE (2003)
Subclasses CNAE
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Distância

Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessórios

0,834
0,834

Fabricação de cronômetros e relógios
Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios não associada à locação

0,830
0,830

Coleta de outros produtos marinhos
Fabricação de máquinas de escrever, calcular e outros equipamentos não-eletrônicos para escritório, peças e acessórios
Subclasses CNAE
Beneficiamento de arroz

0,828
Distância
0,722
0,720

Cultivo de amendoim

0,717

Extração de minério de tungstênio

0,705

Extração de minério de níquel

0,660

Extração de minério de estanho

Fonte: COMTRADE, Atlas of Economic Complexity, IBGE. Elaboração própria

Quadro 8. Cinco mais distantes e cinco mais próximas Subclasses CNAE (2007)
Subclasses CNAE
Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessórios

Distância
0,858
0,851

Fabricação de cronômetros e relógios

0,847

Coleta de outros produtos marinhos
Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios não associada à locação
Fabricação de máquinas de escrever, calcular e outros equipamentos não-eletrônicos para escritório, peças e acessórios
Subclasses CNAE
Extração de minério de metais preciosos

0,841
0,838
Distância
0,742
0,740

Extração de petróleo e gás natural

0,736

Extração de minerais radioativos

0,731

Beneficiamento de arroz

0,719

Extração de minério de níquel

Fonte: COMTRADE, Atlas of Economic Complexity, IBGE. Elaboração própria

Quadro 9. Cinco mais distantes e cinco mais próximas Subclasses CNAE (2010)
Subclasses CNAE
Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessórios

Distância
0,891
0,885

Fabricação de cronômetros e relógios
Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios não associada à locação
Fabricação de máquinas de escrever, calcular e outros equipamentos não-eletrônicos para escritório, peças e acessórios

0,882
0,876
0,876

Coleta de outros produtos marinhos
Subclasses CNAE
Extração de minérios de nióbio e titânio

Distância
0,788
0,787

Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente

0,782

Extração de minerais radioativos

0,775

Beneficiamento de arroz

0,744

Extração de minério de níquel

Fonte: COMTRADE, Atlas of Economic Complexity, IBGE. Elaboração própria

Alguns aspectos chamam a atenção nos quadros acima. O primeiro diz respeito à
estabilidade das cinco atividades mais distantes ao longo dos anos analisados. O segundo se
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refere à variedade das atividades mais distantes, compreendendo atividades tão diversas
quanto a fabricação de instrumentos ópticos, cronômetros e relógios, passando por mesas de
bilhar19, máquinas de escrever, calculadoras e inclusive a coleta de outros produtos
marinhos20. Por outro lado, entre as mais próximas predominaram atividades extrativistas e o
cultivo ou beneficiamento de cereais. O terceiro aspecto remete ao aumento da distância, tanto
das cinco mais distantes quanto das cinco mais próximas, refletindo provavelmente a retração
da estrutura produtiva brasileira neste período.
O quadro a seguir apresenta as dez Subclasses CNAEs que apresentaram o maior
índice de complexidade (ICCNAE) em cada ano.
Quadro 10. Dez Subclasses CNAE mais complexas (2003)
Subclasse CNAE

ICCNAE

Atividades de gravação de som e de edição de música

2,33

Fabricação de carrocerias para ônibus

1,58

Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos automotores

1,52

Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores

1,52

Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de veículos automotores

1,52

Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais, exceto rolamentos

1,52

Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente

1,51

Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório

1,51

Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios

1,49

Fabricação de tratores agrícolas, peças e acessórios

1,46

Fonte: COMTRADE, Atlas of Economic Complexity, IBGE. Elaboração própria

Fica claro, a partir do que mostra o quadro acima, que as atividades mais complexas
em 2003, conforme o respectivo ICCNAE, foram aquelas ligadas ao setor automobilístico e
aos bens de capital, com destaque para o primeiro. As duas únicas exceções foram música,
manuscrita ou impressa, ilustrada ou não (SH 4904), que é classificada sob uma Subclasse
CNAE de serviço (atividades de gravação de som e de edição de música), e a atividade de
fabricação de mobiliário para uso médico, odontológico e de laboratório.
Quadro 11. Dez Subclasses CNAE mais complexas (2007)
Descrição da Subclasse
Fabricação de estufas e fornos elétricos para fins industriais, peças e acessórios

19

ICCNAE
1,76

No caso das mesas de bilhar, o SH correspondente é o 9504, que inclui uma gama maior de produtos como consoles e
máquinas de videogame, artigos para parques de diversão, jogos de mesa ou de salão, incluindo bilhar, mesas especiais para
jogos de cassino e equipamentos automáticos de boliche.
20 Uma das explicações pode ser que os produtos que compõem a atividade são não-ubíquos por causa da raridade. A coleta
de outros produtos marinhos compreendeu dois códigos SH: 0508 e 7101. O primeiro se refere a corais e conchas e o
segundo a pérolas. Nos anos analisados, o 7101 preponderou sobre o 0508 em termos de fluxo de comércio.
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Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico, peças e acessórios

1,65

Fabricação de compressores para uso industrial, peças e acessórios

1,61

Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos químicos para fotografia

1,55

Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios

1,54

Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios

1,53

Fabricação de tintas de impressão

1,51

Fabricação de carrocerias para ônibus

1,49

Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de veículos automotores

1,46

Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores

1,46

Fonte: COMTRADE, Atlas of Economic Complexity, IBGE. Elaboração própria

Em 2007, os bens de capital assumiram predominância entre as Subclasses CNAE
mais complexas. O setor automobilístico ainda manteve representantes entre as dez mais
complexas e, ainda, pôde-se perceber o aparecimento de atividades ligadas à indústria
química.
Quadro 12. Dez Subclasses CNAE mais complexas (2010)
Descrição da Subclasse

ICCNAE

Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios

1,66

Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico, peças e acessórios

1,66

Fabricação de medicamentos para uso veterinário

1,64

Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessórios

1,63

Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos automotores

1,62

Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores

1,62

Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de veículos automotores

1,62

Fabricação de compressores para uso industrial, peças e acessórios

1,62

Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios

1,58

Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas

1,56

Fonte: COMTRADE, Atlas of Economic Complexity, IBGE. Elaboração própria
O cenário em 2010 foi muito parecido com o de 2003, no sentido de que também
predominaram as atividades do setor automobilístico e as ligadas à fabricação de bens de
capital como as mais complexas. A única exceção foram os medicamentos para uso
veterinário.
A seguir, analisar-se-á a outra ponta da complexidade, ou seja, aquelas atividades que
são as menos complexas conforme a metodologia empregada.
Quadro 13. Dez Subclasses CNAE menos complexas (2003)
Descrição da Subclasse
Torrefação e moagem de café

ICCNAE
2,12

Cultivo de café

-

2,12

Extração de minério de tungstênio

-

2,13
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Cultivo de coco-da-baía

-

2,39

Cultivo de caju

-

2,39

Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas

-

2,39

Extração de petróleo e gás natural

-

2,45

Extração de minério de estanho

-

2,56

Coleta de látex em florestas nativas

-

2,58

Cultivo de seringueira
Fonte: COMTRADE, Atlas of Economic Complexity, IBGE. Elaboração própria

-

2,58

Como esperado, o perfil das atividades menos complexas é bastante diferente do perfil
das atividades mais complexas. Predominaram as atividades ligadas ao extrativismo, tanto
mineral quanto vegetal. Também chama a atenção a presença do cultivo de café, tradicional
produto de exportação do Brasil.
Quadro 14. Dez Subclasses CNAE menos complexas (2007)
Descrição da Subclasse
Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas

ICCNAE
2,15

Cultivo de coco-da-baía

-

2,15

Cultivo de caju

-

2,15

Extração de minério de tungstênio

-

2,26

Beneficiamento de minério de manganês

-

2,49

Extração de minério de estanho

-

2,58

Cultivo de morango

-

2,59

Extração de petróleo e gás natural

-

2,74

Cultivo de seringueira

-

2,94

Coleta de látex em florestas nativas
Fonte: COMTRADE, Atlas of Economic Complexity, IBGE. Elaboração própria

-

2,94

Mais uma vez, nota-se, agora em 2007, a prevalência de atividades extrativistas entre
as menos complexas. Coleta de frutas e extração de minérios são as que mais se destacaram
na ponta de baixo da complexidade.
Quadro 15. Dez Subclasses CNAE menos complexas (2010)

Cultivo de coco-da-baía

Descrição da Subclasse

ICCNAE
2,23

Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas

-

2,23

Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente

-

2,28

Cultivo de algodão herbáceo

-

2,47

Extração de petróleo e gás natural

-

2,53

Extração de minerais radioativos

-

2,54

Extração de minério de estanho

-

2,97

Cultivo de seringueira

-

2,97

Coleta de látex em florestas nativas

-

2,97

Cultivo de morango

-

3,02
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Fonte: COMTRADE, Atlas of Economic Complexity, IBGE. Elaboração própria

A situação não se alterou substancialmente em 2010, quando a maioria das dez
atividades mais simples se referia a atividades extrativistas. Chama a atenção novamente o
aparecimento de atividades agrícolas, como o cultivo de algodão.
Em suma, de forma alinhada com o que os autores da Abordagem da Complexidade
Econômica já ressaltavam, com base nos cálculos realizados para os anos que antecederam as
políticas industriais objeto deste estudo, pode-se afirmar que atividades mais complexas
comumente são aquelas relacionadas à fabricação de bens de capital, ao setor automobilístico
e à indústria química. Por outro lado, a maioria das atividades mais simples são as atividades
extrativistas, seguidas pelas atividades agrícolas.
Por fim, os quadros a seguir apresentam as cinco atividades com maior IGO e as cinco
atividades com menor IGO nos anos anteriores às políticas industriais.
Quadro 16. Cinco maiores e cinco menores Subclasses CNAE por ganho de
oportunidade (2003)
Subclasses CNAE
Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico, peças e acessórios

IGO CNAE
0,47

Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios não associada à locação

0,43

Reprodução de software em qualquer suporte

0,43

Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos químicos para fotografia

0,42

Serviços de pré-impressão

0,42
Subclasses CNAE

Cultivo de seringueira

IGO CNAE
-0,33

Coleta de látex em florestas nativas

-0,33

Extração de minério de estanho

-0,34

Cultivo de juta

-0,35

Cultivo de mandioca
Fonte: COMTRADE, Atlas of Economic Complexity, IBGE. Elaboração própria

-0,40

Quadro 17. Cinco maiores e cinco menores Subclasses CNAE por ganho de
oportunidade (2007)
Subclasses CNAE
Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico, peças e acessórios

IGO CNAE
0,47

Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios não associada à locação

0,45

Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos químicos para fotografia

0,43

Serviços de pré-impressão

0,42

Reprodução de software em qualquer suporte

0,42

Subclasses CNAE
Coleta de látex em florestas nativas
Pesca de crustáceos e moluscos em água doce

IGO CNAE
-0,32
-0,32
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Criação de camarões em água doce

-0,32

Cultivo de juta

-0,35

Cultivo de mandioca
Fonte: COMTRADE, Atlas of Economic Complexity, IBGE. Elaboração própria

-0,39

Quadro 18. Cinco maiores e cinco menores Subclasses CNAE por ganho de
oportunidade (2010)
Subclasses CNAE
Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico, peças e acessórios

IGO CNAE
0,48

Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios não associada à locação

0,47

Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos químicos para fotografia

0,45

Reprodução de software em qualquer suporte

0,43

Serviços de pré-impressão

0,43
Subclasses CNAE

Cultivo de coco-da-baía

IGO CNAE
-0,38

Cultivo de caju

-0,38

Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas

-0,38

Extração de minério de estanho

-0,40

Cultivo de mandioca
Fonte: COMTRADE, Atlas of Economic Complexity, IBGE. Elaboração própria

-0,41

Assim como havia ocorrido com as maiores e as menores distâncias, o IGO por
Subclasse CNAE apresentou estabilidade entre as cinco maiores. Ademais, foram também
atividades bastante diversas entre si, compreendendo bens de capital, atividades ligadas à
indústria química, mesas de bilhar (também entre as mais distantes), software e até mesmo
uma atividade de serviços (pré-impressão)21. Interessantemente, os setores de bens de capital
e de software foram priorizados formalmente pela PITCE justamente por apresentarem maior
sinergia e possibilidade de transbordamentos tecnológicos para outros setores. Já entre as
atividades com menor IGO prevaleceram aquelas ligadas ao cultivo de produtos primários e
ao extrativismo mineral e vegetal.
Apresentados os principais destaques das bases de dados utilizadas, no próximo
capítulo serão apresentados os resultados da avaliação da implementação das políticas
industriais recentes por meio dos desembolsos aprovados pelo BNDES.

21

Refere-se ao código SH 8442, de máquinas e equipamentos para preparar ou fabricar componentes de impressão, como
chapas e cilindros.
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Capítulo 4. Resultados

Após a apresentação da metodologia e de um resumo das informações constantes das
bases de dados, este capítulo realizará a avaliação da implementação das políticas industriais
recentes por meio da atuação do BNDES, utilizando os instrumentos da complexidade
apresentados anteriormente.
No item a seguir, serão apresentados os resultados gerais das três políticas industriais.
Em seguida, será realizada uma análise específica do programa FINAME do BNDES, cujos
dados disponíveis permitem uma análise sob a ótica do bem específico cuja produção e
aquisição estavam sendo financiadas. Um resumo dos resultados compõe o Apêndice II.

4.1.

Avaliação da implementação das políticas industriais do século

XXI

Em primeiro lugar, é importante apresentar os parâmetros que servirão de baliza para
alcançar os objetivos estipulados no item 2 da introdução. Quanto à complexidade, o
parâmetro será o Índice de Complexidade Econômica do Brasil nos anos anteriores a cada
uma das políticas industriais em questão. Se os indicadores agregados de cada política
industrial forem superiores ao ICE do Brasil daqueles anos, poder-se-á concluir que as
políticas industriais em questão contribuiriam para tornar a estrutura produtiva brasileira mais
complexa, tudo mais constante. Quanto à mensuração do potencial de diversificação
produtiva, o parâmetro será o percentual de atividades econômicas em que o Brasil não era
competitivo no ano anterior às políticas em relação ao total de atividades econômicas
consideradas (as 459 Subclasses convertidas pelos códigos NCM/SH). Nesse caso, se os
montantes aprovados em cada política industrial para as atividades econômicas em que o
Brasil não era competitivo (VCR<1) forem percentualmente maiores do que o percentual de
diversificação potencial, poder-se-á concluir que as políticas em questão priorizaram a
diversificação da estrutura produtiva brasileira. O parâmetro para determinar se a atuação do
BNDES esteve voltada para atividades em que o Brasil já possuía conhecimento produtivo e
competitividade é o próprio limiar que determina se um país é ou não competitivo na
exportação de determinado produto (VCR=1). Se o VCR ponderado for maior ou igual a 1,
poder-se-á afirmar que a atuação esteve majoritariamente voltada para atividades em que o
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Brasil já possuía conhecimento produtivo e competitividade. Por fim, para determinar se as
políticas industriais foram ambiciosas, no sentido de desenvolver atividades complexas cujo
conhecimento produtivo no país era limitado ou pouco disseminado, o parâmetro será a média
simples das distâncias das atividades econômicas em que o Brasil não era competitivo. Nesse
caso, se a distância média ponderada pelos desembolsos aprovados superar a distância
simples, poder-se-á concluir que as políticas em questão foram ambiciosas, procurando
desenvolver atividades distantes da estrutura produtiva brasileira vigente. Os parâmetros
constam do quadro a seguir:
Quadro 19. Parâmetros para os desembolsos totais aprovados
ICE Brasil ano
anterior

Atividades novas
em potencial

VCR

Distância média
simples

PITCE

0,57

70,6%

1

0,787

PDP

0,55

72,3%

1

0,796

Política industrial

PBM
0,34
74,5%
1
Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

0,842

4.1.1. Complexidade

O primeiro indicador a ser analisado é o da complexidade (ICCNAE ponderado pelos
montantes aprovados para cada Subclasse CNAE no âmbito de cada política industrial). A
intuição é que, se as atividades econômicas que tiveram os desembolsos aprovados fossem
desenvolvidas na mesma medida do montante aprovado, o Brasil apresentaria determinado
Índice, que poderia ser maior ou menor do que o Índice de Complexidade Econômica que ele
tinha antes da política industrial em questão.
Os dados mostram que a complexidade ponderada pelos desembolsos aprovados de
todas as três políticas industriais foi inferior ao ICE do Brasil nos anos anteriores a cada uma
delas. A complexidade ponderada mais baixa foi a da PDP (-0,42). Em seguida ficou a do
PBM (-0,28) e, por fim, a da PITCE (-0,06). Assim, pode-se afirmar que, se as atividades
econômicas fossem desenvolvidas na mesma medida dos montantes aprovados pelo BNDES,
haveria uma simplificação do tecido produtivo brasileiro em todas as políticas industriais
avaliadas. Importante salientar que esta conclusão valeria até mesmo para a PITCE, cujo
desenho foi considerado o menos controverso entre as três políticas, aproximando-se de uma
política industrial considerada moderna, com foco em inovação e em um número menor de
setores difusores de tecnologias e inovações e de atividades portadoras de futuro. Apenas
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17,9% dos montantes aprovados de desembolsos estiveram voltados para atividades mais
complexas do que o ICE do Brasil de 2003 durante a PITCE, 18,8% em relação ao ICE de
2007 no caso da PDP e 28,5% em relação ao ICE de 2010 no caso do PBM, um aumento
decorrente em grande parte da própria queda da complexidade da economia brasileira.
Considerando apenas as novas atividades (aquelas em que o Brasil não era
competitivo), a complexidade agregada seria maior em todas elas, mas mesmo assim ficaria
aquém dos seus respectivos ICEs. A complexidade mais alta novamente seria alcançada pela
PITCE (+0,22), seguida pelo PBM (-0,18) e pela PDP (-0,31).

4.1.2. Vantagem comparativa revelada

O segundo indicador analisado foi o da vantagem comparativa revelada (VCR)
ponderado pelos montantes aprovados para cada Subclasse CNAE. Nesse caso, busca-se saber
o quanto as aprovações estiveram voltadas para o desenvolvimento de novos conhecimentos
produtivos (atividade com VCR menor do que 1), ou se foram mais contempladas atividades
em que o Brasil já possuía competitividade. Uma análise mais detalhada quanto à
complexidade e ao VCR das principais atividades contempladas compõe o Apêndice 3.
No caso da PITCE, o VCR ponderado atingiu 5,26, o maior entre todas as políticas
industriais, e muito acima de 1, indicando que a implementação desta política seguiu
preponderantemente a direção das vantagens comparativas estáticas do Brasil. Corrobora este
resultado constatar que apenas 37% dos montantes aprovados foram destinados para
atividades em que o Brasil não possuía conhecimento produtivo (VCR abaixo de 1), muito
abaixo do potencial de diversificação que o país tinha em 2003. No caso da PDP, o VCR
ponderado chegou a 4,78. Neste caso, 62,7% dos montantes aprovados foram para novas
atividades, um aumento substancial em relação à PITCE, mas ainda assim abaixo do potencial
de diversificação que o país tinha em 2007. Por fim, o PBM apresentou VCR ponderado de
4,30, o menor entre elas, mas ainda assim muito acima de 1, com participação dos montantes
direcionados para novas atividades de 61,1%, também abaixo do potencial de diversificação
que o país tinha em 2010.
Assim, a PDP e o PBM aprovaram mais desembolsos para atividades em que o Brasil
não era competitivo, sugerindo uma estratégia mais voltada à diversificação da estrutura
produtiva. Por outro lado, o potencial para diversificação era ainda maior do que o realizado
e, ademais, seus VCRs muito altos mostraram que desembolsos significativos foram
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aprovados para atividades em que o Brasil já possuía conhecimento produtivo e
competitividade internacional.
Diante destes dados, pode-se afirmar que as políticas industriais recentes tampouco se
notabilizaram por buscarem predominantemente a diversificação da estrutura produtiva
brasileira. Mais do que isso, o alto VCR indica a predominância de montantes aprovados
voltados para atividades produtivas em que o Brasil já era muito competitivo. Havia amplo
espaço para diversificação da estrutura produtiva do Brasil, que já apresentava diversidade
baixa e que diminuiu ao longo do período analisado.
No fim das contas, apenas 13,6% dos montantes totais aprovados durante a PITCE
buscaram diversificar a estrutura produtiva brasileira em direção a atividades mais complexas,
16% durante a PDP e 18% durante o PBM. Este pequeno aumento de uma política para a
outra pode ser parcialmente explicado, contudo, tanto pela própria perda de complexidade da
economia brasileira, que aumentou a probabilidade de que uma atividade mais complexa fosse
incentivada, quanto pela perda de foco da PDP e do PBM, conforme abordado no capítulo 2,
que, por aumentar a abrangência dos setores alvo, acabou também por direcionar estímulos
para mais atividades novas.

4.1.3. Complexidade e distância

Recorda-se primeiramente que o índice de distância vai de zero (quando o Brasil já
possui VCR acima ou igual a 1 naquela atividade) até 1 (a maior distância possível). A
distância das novas atividades ponderada pelos montantes aprovados pelo BNDES atingiu
0,787 durante a PITCE, exatamente igual à distância média simples. No caso da PDP, a
distância média ponderada atingiu 0,786, menor do que sua respectiva distância média
simples. Por fim, no caso do PBM, a distância média ponderada chegou a 0,836, também
menor do que a distância média simples. Assim, pode-se afirmar que, enquanto a PITCE não
priorizou nem atividades mais distantes nem atividades mais próximas, a PDP e o PBM
acabaram adotando uma estratégia de menor risco, aprovando desembolsos mais
significativos para atividades mais próximas.
Os gráficos abaixo plotam informações referentes ao ICCNAE (eixo y) e à distância
(eixo x) nos anos anteriores às políticas industriais e ao valor do desembolso aprovado
(tamanho dos círculos) durante cada uma delas. Estão consideradas apenas as atividades em
que o Brasil não possuía competitividade (VCR menor do que 1).
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Conforme um dos pressupostos da Abordagem da Complexidade Econômica, os
países tendem a se diversificar em direção a produtos próximos, cujos conhecimento e knowhow produtivos são mais parecidos. Consequentemente, quando a distância entre o
conhecimento produtivo que um país já possui (medido pelos produtos em que um país possui
VCR maior do que 1) e os novos produtos é pequena, em tese o esforço necessário para
adquirir conhecimento produtivo nestes novos produtos é menor. Como resultado, pode-se
afirmar que o apoio governamental parece ser tão menos necessário quanto mais próximo
estiver determinado produto novo da estrutura produtiva do país em questão. Contrariamente,
quanto mais distante estiver determinado produto, espera-se que o apoio governamental para
desenvolver o conhecimento produtivo necessário seja maior. Contudo, se o produto for
distante, mas simples, menos justificável seria este apoio. Se for distante, mas complexo,
como tendem a ser os produtos novos no caso brasileiro, conforme se verá abaixo para as
atividades econômicas, mais justificável seria o apoio governamental.
Gráfico 3. ICCNAE e distância em 2003 e valor do desembolso aprovado durante a
PITCE
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.
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Gráfico 4. ICCNAE e distância em 2007 e valor do desembolso aprovado durante a PDP
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

Gráfico 5. ICCNAE e distância em 2010 e valor do desembolso aprovado durante o
PBM
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

O primeiro aspecto que chama a atenção nos três gráficos é a significativa correlação
entre distância da estrutura produtiva do Brasil e complexidade das atividades. Tal fato
reforça a ideia de que o Brasil se especializou na produção de bens simples. Assim, quanto
mais distante for uma atividade econômica em relação à estrutura produtiva vigente do Brasil,
maior a probabilidade de que ela seja complexa. Consequentemente, se as políticas industriais
sob análise estivessem voltadas para a aquisição de complexidade, esperar-se-ia que
montantes significativos fossem aprovados para atividades mais distantes. Como visto
anteriormente, contudo, durante a PDP e o PBM foram priorizadas atividades mais próximas,
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enquanto que durante a PITCE não houve nenhuma priorização. Consequentemente, entendese porque seus indicadores agregados de complexidade, inclusive aqueles relacionados apenas
às novas atividades, ficaram aquém do ICE do Brasil nos respectivos anos anteriores.
Ademais, como o indicador de distância média simples de cada política industrial já
demonstrava, pode-se visualizar que a distância das atividades novas em relação à estrutura
brasileira aumentou ao longo do tempo, sugerindo um aprofundamento da especialização e
uma perda do conhecimento produtivo existente.
O segundo aspecto comum aos três gráficos é que os montantes de desembolsos
aprovados não seguiram estritamente a linha de tendência. Pode-se imaginar, grosso modo,
uma curva se iniciando no quadrante de baixo da complexidade, à direita da linha de
tendência, que se aproxima aos poucos dela em direção ao quadrante de cima e a atravessa
quando a complexidade se aproxima de zero, sobe de forma íngreme até por volta de +1,00,
distanciando-se da linha de tendência e, por fim, segue para a direita sem aumentar muito a
complexidade em direção à linha de tendência.
O formato das curvas evidencia diferentes estratégias. Uma delas ocorre em níveis
baixos de complexidade, onde montantes significativos foram aprovados para atividades
simples que se encontravam mais próximas da estrutura produtiva brasileira. A proximidade
indica menor risco para desenvolvê-las, mas o ganho em termos de complexidade
provavelmente não compensaria os esforços realizados. Por estarem localizadas à direita da
linha de tendência, estas atividades poderiam ser consideradas distantes dado o seu nível de
complexidade.
Outra estratégia que pode ser notada ocorreu no nível médio para alto da
complexidade, onde o grosso dos desembolsos aprovados se voltou para atividades
relativamente mais próximas (dadas as suas complexidades). Por um lado, trata-se de uma
estratégia cautelosa, que procura diminuir os riscos de insucesso da política industrial, mas
que, por outro lado, pode não gerar aumento da complexidade na velocidade esperada,
especialmente no caso brasileiro, onde as atividades mais distantes tendem a ser também as
mais complexas.
Por fim, no nível mais alto da complexidade, por volta de +1,00 e +1,50, pode-se
afirmar que há uma guinada à direita em direção à linha de tendência, procurando desenvolver
atividades mais distantes (mas ainda à esquerda da linha de tendência), embora a intensidade
dos montantes aprovados já não tenha sido mais a mesma.
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Assim, pode-se afirmar que a estratégia de diversificação durante as três políticas
industriais apresentou mais similaridades do que diferenças. Não se caracterizaram pela
ambição de estimular atividades novas distantes, mesmo que o ganho em termos de
complexidade fosse maior. Ademais, tenderam a aprovar desembolsos significativos para
atividades menos complexas e, quando buscaram algumas atividades mais complexas,
preferiram reduzir o risco de insucesso, almejando aquelas mais próximas do que seria o
esperado dadas as suas complexidades.
Uma análise mais detalhada das curvas referentes à complexidade e à distância por
política industrial compõe o Apêndice 4.

4.1.4. Ganho de oportunidade e distância

Por último, será analisado o indicador de ganho de oportunidade por Subclasse CNAE
(IGO CNAE), que mede o nível de proximidade de determinada atividade nova em relação a
outras atividades complexas, indicando um caminho de diversificação produtiva
acompanhada de aumento de complexidade.
A PITCE apresentou IGO CNAE médio das novas atividades de +0,14, enquanto o
mesmo indicador da PDP chegou a +0,03 e do PBM a +0,06. Entre as três políticas
industriais, portanto, pode-se afirmar que no âmbito da PITCE o BNDES aprovou
desembolsos mais voltados a atividades novas próximas a outras atividades novas mais
complexas. Recorda-se que os setores prioritários da PITCE eram setores considerados
difusores de inovações e tecnologias, os quais poderiam contribuir para a eficiência da
economia como um todo. Mesmo assim, um IGO pouco acima de zero parece insuficiente
para um país como o Brasil que apresentava um ICE que pode ser considerado médio-alto ao
longo do período analisado22.
Os gráficos abaixo apresentam informações referentes ao IGO CNAE (eixo y) e à
distância (eixo x) nos anos anteriores às políticas industriais e ao valor dos desembolsos
aprovados (tamanho dos círculos) durante cada uma delas. A intuição é a mesma daquela
referente aos gráficos de complexidade por distância apresentada anteriormente.

22

Conforme mostrou o Gráfico 1, apesar de perder posições no ranking de complexidade entre 2003 e 2010, o Brasil foi o
36º entre 132 países em 2003, 43º entre 133 em 2007 e 45º entre 133 em 2010.
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Gráfico 6. IGO CNAE e distância em 2003 e valor dos desembolsos aprovados durante a
PITCE
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

Gráfico 7. IGO CNAE e distância em 2007 e valor dos desembolsos aprovados durante a
PDP
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.
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Gráfico 8. IGO CNAE e distância em 2010 e valor dos desembolsos aprovados durante o
PBM
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

Percebe-se que existem muitas similaridades entre os gráficos do IGO CNAE por
distância e os do ICCNAE por distância mostrados anteriormente. Isto não surpreende, dada a
elevada correlação entre atividades complexas e sua proximidade com outras atividades
complexas. Trata-se de uma premissa central da Abordagem da Complexidade Econômica,
corroborada pelos dados analisados. Mesmo assim, é possível notar que, medidas pelo R2, as
correlações entre distância e IGO CNAE são sempre relevantes e maiores do que as
correlações entre distância e ICCNAE. Assim, não apenas as atividades complexas costumam
estar distantes da estrutura produtiva brasileira, como as atividades ligadas a atividades
complexas também, com um número menor de exceções neste último caso. Assim, no caso
brasileiro, ganhos em termos de diversificação com complexidade produtiva tendem a estar
relacionadas a longas distâncias, sugerindo a necessidade de grandes esforços e maior risco no
desenvolvimento destas atividades.
As curvas formadas pelos desembolsos aprovados também se caracterizaram por se
iniciarem à direita da linha de tendência nos níveis mais baixos do IGO CNAE, atravessandoa na medida em que o Indicador aumenta, com uma leve guinada à direita nos níveis mais
altos do IGO CNAE, mas sem atravessar decididamente a linha de tendência novamente.
Uma análise mais detalhada das curvas referentes ao ganho de oportunidade e à
distância por política industrial compõe o Apêndice 5.
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Em suma, a análise realizada mostrou que, caso as atividades econômicas beneficiárias
dos desembolsos aprovados se desenvolvessem na mesma medida dos montantes aprovados
em cada uma das políticas industriais analisadas, a estrutura produtiva brasileira teria se
simplificado. Dentre elas, a PITCE foi a que menos contribuiria para a simplificação,
apresentando complexidade média maior do que a das demais.
Quanto ao foco em diversificação produtiva, a PITCE foi a que apresentou o pior
desempenho. Os desembolsos aprovados no âmbito desta política estiveram majoritariamente
voltados para atividades econômicas em que o Brasil apresentava alta competividade. Mesmo
assim, não se pode afirmar que as outras políticas se destacaram neste sentido, pois
contemplaram menos atividades novas do que seria esperado pelo alto número de atividades
em que o Brasil não era competitivo e continuaram privilegiando atividades em que o Brasil
já era um player de ponta. Apesar de direcionar parte menos significativa dos seus
desembolsos para novas atividades, a complexidade média das novas atividades durante a
PITCE superou a das outras políticas industriais. Mesmo assim, tampouco foi maior do que o
Índice de Complexidade Econômica que o Brasil possuía na véspera da política.
As distâncias das novas atividades em relação à estrutura produtiva brasileira vigente
aumentaram ao longo do período analisado. Nesse contexto, os desembolsos não estiveram
mais voltados para atividades novas distantes, como seria o esperado dada a dificuldade de
desenvolver o conhecimento produtivo necessário, especialmente no caso do Brasil, em que
as atividades distantes normalmente são mais complexas e mais próximas de outras atividades
complexas. No caso da PDP e do PBM, inclusive, foram priorizadas novas atividades mais
próximas da estrutura produtiva de então, sinalizando menor esforço e risco para desenvolvêlas, mas menor ganho de complexidade ou de oportunidade em potencial. Ademais, montantes
volumosos foram aprovados para atividades com baixa complexidade e distantes de outras
atividades complexas. Assim, apesar de relativamente próximas da estrutura produtiva
brasileira, não justificariam um enorme esforço em desenvolvê-las dados os seus índices de
complexidade e de ganho de oportunidade. Nas faixas de complexidade e de ganho de
oportunidade moderadas e altas (em menor medida), ficou clara a priorização das atividades
mais próximas, com poucas exceções, o que pode ser considerada uma estratégia de
diversificação de menor risco, conservadora, mas que dificilmente geraria um salto de
sofisticação produtiva no Brasil.
No próximo item será analisado um programa específico, o FINAME, que contém
dados adicionais que permitem realizar uma avaliação da sua implementação sob uma outra
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ótica, a dos bens específicos cujas produção e aquisição estavam sendo financiadas.

4.2.

Avaliação de um programa específico: o FINAME

O FINAME, segundo o sítio eletrônico do BNDES, tem como objetivo financiar a
produção e a aquisição de máquinas e equipamentos nacionais credenciados no BNDES23.
Neste item, será realizada a mesma análise anterior, mas apenas dos valores financiados por
meio deste instrumento.
Esta análise específica se justifica porque o BNDES possui informações adicionais
sobre o FINAME que não estão disponíveis em outros tipos de desembolso. De particular
interesse para este estudo é a relação do bem específico cujas produção e aquisição estavam
sendo estimuladas. Recorda-se que a análise anterior levou em consideração a informação
referente à Subclasse CNAE do receptor do desembolso aprovado, que não necessariamente
reflete a atividade econômica ou o bem específico cuja aquisição estava sendo financiada. No
caso do FINAME, voltado para máquinas e equipamentos, o BNDES forneceu o código NCM
exato do bem cuja aquisição estava sendo financiada, mesmo que a Subclasse CNAE do
receptor não estivesse relacionada com a produção de máquinas e equipamentos. Trata-se de
um outro ponto de vista sobre um programa do BNDES que possui um objetivo bastante
específico. Ademais, há a vantagem de o código NCM ser mais diretamente conversível ao
código SH, que é a base dos indicadores de complexidade. Assim, trata-se de uma base de
dados interessante para ser analisada sob a ótica da complexidade.
Os montantes foram atualizados monetariamente conforme o Índice de Preços ao
Produtor Amplo – Oferta Global (IPA-OG) da Fundação Getúlio Vargas, da mesma forma
que nas análises anteriores. No entanto, como o foco do FINAME são bens industrializados
específicos, entendeu-se não ser necessário atualizar os montantes com base no índice para
Produtos Agropecuários.
Os montantes totais constantes desta base de dados relacionada ao FINAME
atingiram R$ 151,5 bilhões durante a vigência da PITCE, R$ 296,9 bilhões durante a vigência
da PDP e R$ 399,2 bilhões durante a vigência do PBM. São valores significativos. As
aprovações totais do BNDES perfizeram R$ 673,6 bilhões na PITCE, R$ 1.054,4 bilhões na
PDP e R$ 1.255,2 bilhões no PBM. Recorda-se que, destes totais, apenas R$ 178,4 bilhões na

23

Disponível em https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/finame. Acesso em 4 de setembro de 2019.
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PITCE, R$ 400,1 bilhões na PDP e R$ 400,4 bilhões no PBM foram considerados na análise
anterior por terem sido destinados às 459 Subclasses CNAE que possuíam correspondência
com os códigos NCM/SH dos bens comercializados internacionalmente. Ou seja, os
montantes totais do FINAME analisados sob a ótica do produto não foram muito distintos dos
montantes totais considerados na análise anterior, referentes aos desembolsos totais aprovados
pelo BNDES sob a ótica das atividades econômicas.
A base de dados fornecida pelo BNDES relativa ao FINAME continha a informação
referente ao bem específico cuja aquisição estava sendo financiada, mas também continha a
informação referente à Subclasse CNAE receptora do financiamento aprovado. Dessa forma,
serão realizadas duas análises a seguir, uma considerando o SH do bem cuja aquisição estava
sendo financiada e outra considerando a Subclasse CNAE do receptor do desembolso
aprovado, mesma metodologia utilizada nos itens anteriores, podendo então comparar os seus
resultados.
Os parâmetros que servirão de baliza para a análise seguem a mesma metodologia
exposta no item anterior, adaptada para produtos e não atividades econômicas, com uma única
exceção. Ao invés do ICE do Brasil no ano anterior, será utilizado o ICP médio das máquinas
e equipamentos em que o Brasil era competitivo nos anos anteriores a cada uma das políticas.
Convém recordar que o programa FINAME possui um escopo muito específico, voltado à
aquisição de máquinas e equipamentos, de modo que, para que sua implementação seja
avaliada à luz dos seus objetivos, entende-se que este parâmetro seria mais adequado do que
um Índice que diz respeito a todo o tecido produtivo brasileiro.
Ao se analisarem os valores financiados pelo FINAME, pôde-se constatar que a
imensa maioria deles foi destinada à aquisição de bens constantes das Seções XVI (máquinas
e aparelhos, material elétrico, suas partes) e XVII (material de transporte) do Sistema
Harmonizado, compreendendo os capítulos 84 a 89. Com efeito, durante a PITCE estes
produtos receberam 99% dos financiamentos sob o FINAME. Durante a PDP esta
participação caiu levemente para 98,8% e durante o PBM ela ficou em 96%. Considerando
apenas estes produtos, foram calculadas as médias simples dos ICPs dos produtos em que o
Brasil apresentou VCR acima ou igual a 1 nos anos anteriores às políticas em questão24.
Registre-se ainda que, para a definição do percentual de produtos novos em potencial,

24

A média simples se justifica neste caso porque o cálculo da complexidade (do produto ou do país) não leva em
consideração os montantes dos fluxos comerciais, exceto para determinar se um país possui VCR (maior ou igual a 1) ou não
possui VCR (menor do que 1), que é uma etapa prévia ao cálculo.
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o denominador utilizado foi o número de máquinas e equipamentos (conforme SH de 4
dígitos) financiado pelo BNDES no âmbito de cada política industrial (202 produtos durante a
PITCE, 238 produtos durante a PDP e 240 produtos durante o PBM). Caso fossem utilizados
todos os códigos SH de 4 dígitos existentes referentes a máquinas e equipamentos, os
percentuais do Quadro abaixo provavelmente seriam maiores.
Quadro 20. Parâmetros para o FINAME
ICP médio das
máquinas e
equipamentos

Produtos novos em
potencial

VCR

Distância média
simples

PITCE

0,85

80,2%

1

0,801

PDP

0,85

80,3%

1

0,809

Política industrial

PBM
0,73
87,1%
1
Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

0,852

4.2.1. FINAME sob a ótica dos produtos
4.2.1.1. Complexidade

O Índice de Complexidade do Produto médio ponderado pelos financiamentos do
BNDES via FINAME durante a PITCE atingiu +0,86. O ICP médio ponderado da PDP
chegou a +0,90, o maior entre as três políticas. Portanto, estas duas políticas superaram o ICP
médio simples das máquinas e equipamentos em que o Brasil era competitivo nos anos
anteriores a cada uma das políticas, ainda que por uma pequena margem. Já o ICP médio
ponderado do PBM perfez +0,73, o menor entre as políticas consideradas, e igual ao ICP
médio simples considerado como parâmetro, de forma que, durante o PBM, pode-se afirmar
que os bens de capital financiados não levariam a um aumento de complexidade neste setor. O
percentual dos financiamentos para produtos novos que foram destinados para produtos mais
complexos do que a média simples dos ICPs de máquinas e equipamentos nos anos anteriores
a cada uma das políticas atingiu 66,2% na PITCE, 49,9% na PDP e 43,8% no PBM. Ou seja,
apesar de quase dois terços dos financiamentos a máquinas e equipamentos durante a PITCE
terem sido voltados para produtos mais complexos, mesmo assim seu ICP médio ponderado
foi praticamente igual ao ICP médio dos produtos em que o Brasil já era competitivo, ficando
inclusive atrás da PDP neste indicador. Aliás, embora a PDP tenha apresentado o Índice de
Complexidade mais baixo na análise realizada no item anterior, quando considerado o
FINAME sob a ótica dos produtos ela acabou se destacando.
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No que se refere somente os novos produtos (VCR menor do que 1), os ICPs médios
ponderados pelos financiamentos atingiram +0,93 na PITCE, +0,99 na PDP e +0,82 no PBM,
ou seja, maiores do que o ICP médio total, e novamente com a PDP apresentando o maior
Índice, seguida pela PITCE e pelo PBM.
Assim, o cenário do FINAME, quando considerada a complexidade do bem específico
cujas produção e aquisição estavam sendo financiadas, é bastante distinto do cenário dos
desembolsos totais aprovados por Subclasse CNAE analisado anteriormente. Os
financiamentos foram direcionados para a produção e a aquisição de produtos muito mais
complexos em média do que as atividades econômicas que tiveram desembolsos aprovados
pelo BNDES considerando todos os programas.
Contudo, o ganho de complexidade em relação à estrutura produtiva vigente seria
marginal, e apenas no âmbito da PITCE e da PDP, caso a produção daqueles produtos
financiados se desenvolvesse na mesma medida dos montantes concedidos.

4.2.1.2. Vantagem comparativa revelada

O VCR médio ponderado durante a PITCE atingiu 1,88, tendo chegado a 2,09 durante
a PDP e a 1,68 durante o PBM. Apesar de muito menores do que os VCRs por Subclasse
CNAE apresentados na análise anterior, ainda assim ficaram acima de 1, indicando que,
mesmo sob a ótica dos produtos cujas produção e aquisição estavam sendo financiadas, ainda
assim foram mais contemplados produtos em que o Brasil já possuía competitividade.
Nesse aspecto, assim como já havia ocorrido na análise anterior, o PBM se destacou
entre as três, sugerindo que os financiamentos do BNDES via FINAME estiveram mais
voltados para produtos em que o Brasil era menos competitivo durante o PBM do que durante
as demais políticas. Contudo, foi durante a PITCE que o FINAME se destacou por financiar
mais produtos novos do que as demais políticas, uma clara diferença em relação à análise dos
desembolsos aprovados por Subclasse CNAE. O valor financiado para a aquisição de
competitividade em novos produtos representou 46,8% do total durante a PITCE e apenas
30,6% durante a PDP e 36,4% durante o PBM. Comparando estes percentuais com aqueles do
Quadro acima para os produtos novos em potencial, percebe-se que o montante financiado
para novos produtos ficou muito aquém do potencial em todas as políticas industriais
analisadas.
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No total, 31% de todos os valores financiados pelo FINAME durante a PITCE foram
destinados para a produção e a aquisição de bens em que o Brasil não era competitivo e que
eram mais complexos do que a média simples da complexidade do setor de máquinas e
equipamentos do Brasil em 2003, um percentual que pode ser considerado alto relativamente
ao percentual obtido na análise dos desembolsos totais aprovados e mesmo nesta análise do
FINAME, cujo percentual atingiu 15,2% durante a PDP e 15,9% durante o PBM.
Assim, enquanto os percentuais de “diversificação com complexidade” da PDP e do
PBM não foram muito distintos daqueles apurados na análise dos desembolsos aprovados por
Subclasse CNAE, o percentual da PITCE acabou se destacando. A PITCE, no que tange ao
FINAME sob a ótica dos produtos financiados, buscou diversificar o setor de máquinas e
equipamentos do Brasil e mirar produtos mais complexos com maior intensidade do que as
demais. Mesmo assim, não se pode afirmar que a PITCE teve como foco a busca por
diversificação, tendo em vista que seu VCR ficou acima de 1 e os montantes voltados para
produtos novos ficaram muito aquém do potencial. Recorda-se, também, que seu Índice de
Complexidade ponderado exposto no item anterior ficou abaixo daquele da PDP, inclusive
para as atividades novas.
Para uma análise mais detalhada dos principais produtos contemplados com
financiamentos do BNDES via FINAME, ver Apêndice 6.

4.2.1.3. Complexidade e distância

A distância média ponderada dos novos produtos no caso da PITCE atingiu 0,790.
Durante a PDP ela atingiu 0,806 e durante o PBM chegou a 0,851. Assim, no caso dos
financiamentos via FINAME sob a ótica dos produtos, todas as políticas industriais acabaram
priorizando atividades mais próximas, com destaque para a PITCE, cuja diferença foi a maior
em relação à distância média simples (-0,011). O PBM apresentou a menor diferença (-0,001).
Os gráficos abaixo plotam informações referentes ao ICP (eixo y) e à distância (eixo
x) nos anos anteriores às políticas industriais e ao valor financiado (tamanho dos círculos)
durante cada uma delas.
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Gráfico 9. ICP e distância em 2003 e valor financiado via FINAME durante a PITCE
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

Gráfico 10. ICP e distância em 2007 e valor financiado via FINAME durante a PDP
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.
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Gráfico 11. ICP e distância em 2010 e valor financiado via FINAME durante o PBM
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

Os gráficos acima corroboram a informação evidenciada pela distância média simples
de que os produtos em que o Brasil não possuía competitividade ficaram cada vez mais
distantes da estrutura produtiva brasileira.
Um outro aspecto importante a ser comentado é que a correlação entre distância e
complexidade dos novos produtos continuou positiva, mas foi menor do que a correlação
entre distância e complexidade observada na análise por Subclasse CNAE. Durante a PITCE
o R2 atingiu 0,26 entre o ICP dos novos produtos financiados pelo FINAME e a distância,
enquanto que registrou 0,46 entre o ICCNAE das novas atividades que tiveram desembolsos
aprovados pelo BNDES e a distância. Durante a PDP foi 0,20 diante de 0,38, e no PBM foi
0,30 diante de 0,45. Este motivo ajuda a explicar porque não há uma curva de financiamentos
tão perceptível nos financiamentos do FINAME quanto aquelas decorrentes dos montantes de
desembolsos aprovados.
Ainda, ficou claro que a PITCE efetivamente priorizou atividades mais próximas, já
que a maior parte dos financiamentos foi direcionado para a produção e aquisição de produtos
à esquerda da linha de tendência. A PDP apresentou a correlação menos significativa entre
distância e complexidade. Por fim, o gráfico referente ao PBM mostrou um formato mais
distinto em relação aos outros dois, apresentou maior correlação e montantes mais
representativos à direita da linha de tendência, ou seja, destinados a produtos cujas
complexidades eram menores do que as esperadas pela grande distância que possuíam em
relação à estrutura produtiva vigente.
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Portanto, assim como na análise anterior referente aos desembolsos totais aprovados,
tampouco foi possível observar estratégias ambiciosas de diversificação em direção a
produtos distantes no caso do FINAME sob a ótica do produto. No entanto, ressalva-se que a
correlação entre maior distância e maior complexidade foi menor. A PITCE, por exemplo,
destinou um percentual não desprezível de financiamentos para produtos novos e mais
complexos (31%), e conseguiu fazê-lo privilegiando produtos mais próximos, potencializando
o custo/benefício. A menor correlação foi obtida no ano anterior à PDP, o que ajuda a explicar
porque, apesar de destinar montantes mais significativos para atividades mais próximas, ainda
assim conseguiria tornar o setor de máquinas e equipamentos do país mais complexo. Por fim,
quando a correlação foi maior, no ano anterior ao PBM, o fato de sua implementação não ter
sido ambiciosa (mesmo que tenha sido mais ambiciosa do que as anteriores) acabou
contribuindo para que esta política industrial apresentasse o menor Índice de Complexidade
agregado.
Uma análise mais detalhada das curvas referentes à complexidade e à distância por
política industrial compõe o Apêndice 7.

4.2.1.4. Ganho de oportunidade e distância

O IGO médio ponderado pelos financiamentos dos novos produtos foi muito similar
em cada uma das políticas consideradas. No caso da PITCE ele atingiu +0,25. Durante a PDP,
o índice chegou a +0,26. Por último, o PBM registrou IGO dos novos produtos de +0,24.
Os gráficos abaixo plotam informações referentes ao IGO (eixo y) e à distância (eixo
x) nos anos anteriores às políticas industriais e ao valor financiado (tamanho dos círculos)
durante cada uma delas.
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Gráfico 12. IGO e distância em 2003 e valor financiado via FINAME durante a PITCE
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

Gráfico 13. IGO e distância em 2007 e valor financiado via FINAME durante a PDP
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.
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Gráfico 14. IGO e distância em 2010 e valor financiado via FINAME durante o PBM
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

Em comparação com os gráficos de ICP por distância, a correlação entre o Indicador
de Ganho de Oportunidade e a distância foi muito mais significativa. Ou seja, no caso
brasileiro, quanto mais distante for um produto em relação à estrutura produtiva brasileira,
maior a probabilidade de que ele seja próximo de outros produtos complexos, de forma que
uma estratégia de diversificação que abra caminhos em direção a novos produtos mais
complexos deve exigir um esforço maior. Em 2003, na véspera da PITCE, o R2 chegou a 0,56,
o mais alto de todos, bem maior do que o do gráfico ICP por distância (0,26). Em 2007 a
correlação atingiu 0,46, também muito superior (0,20). Por último, em 2010 o R2 perfez 0,42,
maior do que o 0,30 do gráfico ICP por distância.
É possível notar também que poucos produtos apresentaram IGO negativo, e os que
apresentaram foram muito pouco financiados, confirmando que máquinas e equipamentos
tendem a ser produtos conectados a outros produtos mais complexos.
Por fim, as curvas dos financiamentos via FINAME acabaram apresentando alguns
comportamentos semelhantes aos das curvas da análise dos desembolsos totais aprovados.
Com algumas exceções importantes, relatadas no Apêndice 8, os montantes financiados
geraram retas que se iniciaram à direita da linha de tendência, apresentando distância maior
do que a esperada dado o seu ganho de oportunidade, e atravessaram a linha de tendência na
medida em que a distância e o IGO aumentavam, contemplando atividade com IGO mais alto
e mais próximos da estrutura produtiva brasileira. Ao contrário do observado na análise do
ganho de oportunidade dos desembolsos totais aprovados, contudo, não foi muito
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representativa a guinada à direita nos níveis mais altos deste Indicador. Em outras palavras,
não se buscou desenvolver de forma significativa produtos distantes, mesmo que
apresentassem ganhos de oportunidade muito altos, e mesmo que ainda estivessem
localizados à esquerda da linha de tendência, sinalizando distância mais próxima do que a
esperada pelos seus IGOs.
Uma análise mais detalhada das curvas referentes ao ganho de oportunidade e à
distância por política industrial compõe o Apêndice 8.

Dessa forma, o FINAME permitiu, por possuir dados referentes aos bens específicos
cujas produção e aquisição estavam sendo financiadas, uma análise da implementação do
programa sob uma ótica diferente daquela realizada considerando todos os desembolsos
aprovados pelo BNDES, que tinha como base apenas a atividade econômica do receptor do
desembolso. Esta ótica é fundamental para uma avaliação mais completa da implementação
das políticas industriais, em especial no caso do FINAME, uma vez que os desembolsos estão
condicionados à produção e à aquisição de máquinas e equipamentos nacionais. Considerando
que, como visto, máquinas e equipamentos tendem a possuir índices de complexidade mais
elevados, a ausência desta análise geraria uma visão apenas parcial da implementação deste
programa.
A análise mostrou uma realidade diferente, com as políticas industriais direcionando
financiamentos mais expressivos para produtos complexos, ainda que apenas ligeiramente
mais complexos do que a média da complexidade dos produtos em que o Brasil já era
competitivo. A busca por diversificação, contudo, continuou tímida em relação ao potencial, e
a estratégia se mostrou mais uma vez conservadora, procurando reduzir os riscos, mesmo que
isto significasse menores ganhos em complexidade e em ganho de oportunidade.
Ainda assim, a avaliação da implementação do FINAME precisa também levar em
consideração as atividades econômicas que receberam os desembolsos. Afinal, apesar do foco
do programa ser máquinas e equipamentos, é a produção do agente econômico solicitante do
financiamento que será diretamente beneficiada, contribuindo para sua expansão.

4.2.2. FINAME sob a ótica das atividades econômicas

Antes de tudo, na linha do que foi feito na análise dos desembolsos totais aprovados, é
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importante ressaltar que apenas uma parte dos valores financiados via FINAME entrou nesta
análise, uma vez que só puderam ser consideradas as Subclasses CNAE que possuíam
equivalência com os códigos NCM/SH. Isto significa que somente R$ 26 bilhões (17,2%) dos
financiamentos do FINAME durante a PITCE foram considerados. No caso da PDP, foram
R$ 82,9 bilhões (27,9%) e, no caso do PBM, R$ 145,8 bilhões (36,5%). De forma semelhante
ao que ocorreu na análise dos desembolsos totais aprovados, a maior parte dos montantes que
não foram analisados foram destinados a atividades econômicas ligadas a serviços. Durante a
PITCE, as atividades de serviços corresponderam a 72,3% dos demais financiamentos. Este
percentual aumentou para 93,5% durante a PDP e para 94,2% durante o PBM. Quanto à
representatividade dos financiamentos analisados em relação aos financiamentos totais
destinados a atividades econômicas ligadas a bens, o percentual atingiu 42,8% durante a
PITCE, 85,6% durante a PDP e 90,9% durante o PBM. Mais uma vez, portanto, faz-se a
ressalva de que a representatividade dos montantes analisados no caso da PITCE é menor do
que nas demais, mas ainda assim foram considerados relevantes para os propósitos do estudo.
Como a maior parte dos parâmetros desta análise são os mesmos da análise dos
desembolsos totais aprovados pelo BNDES, na sequência será apenas apresentado um resumo
dos principais indicadores agregados e as conclusões mais relevantes.
A complexidade média ponderada pelos financiamentos do BNDES via FINAME
durante a PITCE atingiu -0,50, o pior índice entre todas as políticas industriais em todas as
análises realizadas neste estudo. Contudo, o mesmo indicador durante a PDP e o PBM não
ficou muito longe, com -0,48 e -0,45, respectivamente. Dessa forma, apesar de o FINAME ter
como foco o estímulo a produtos mais complexos (máquinas e equipamentos), acabou
destinando seus financiamentos para atividades econômicas ainda mais simples do que
aquelas que tiveram desembolsos aprovados pelo BNDES em geral.
Apenas 19,2% dos financiamentos considerados durante a PITCE estiveram voltados
para atividades mais complexas do que o ICE do Brasil de 2003, 21,3% em relação ao ICE de
2007 no caso da PDP e 20,1% em relação ao ICE de 2010 no caso do PBM. Nesse aspecto,
apesar de baixos, os volumes financiados via FINAME para atividades mais complexas
superaram proporcionalmente os desembolsos totais aprovados para atividades mais
complexas no caso da PITCE e da PDP, mas ficou abaixo do PBM.
A complexidade média ponderada apenas das novas atividades mostrou valores
significativamente maiores do que os mencionados para todas as atividades, mas ainda assim
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menores do que os ICEs do Brasil em cada um dos anos considerados. O ICCNAE das novas
atividades durante a PITCE registrou +0,23. O da PDP chegou a +0,14. Por fim, o do PBM
atingiu -0,03. Assim, considerando apenas os ICCNAEs para novas atividades, a situação se
inverteu, com o FINAME financiando mais intensamente atividades novas mais complexas
quando comparado com os desembolsos totais aprovados pelo BNDES.
O VCR médio ponderado pelos financiamentos do BNDES via FINAME por
Subclasse CNAE receptora durante a PITCE atingiu 8,73, enquanto que durante a PDP
chegou a 8,21 e durante o PBM ficou em 8,15. Portanto, em todas as três políticas o VCR sob
a ótica das Subclasses receptoras dos valores do FINAME seria muito maior do que sob a
ótica dos bens financiados, indicando que as atividades econômicas receptoras dos valores do
FINAME foram majoritariamente atividades em que o Brasil já se mostrava muito
competitivo. Os VCRs das atividades econômicas contempladas receptoras dos valores do
FINAME superaram em grande medida até mesmo os VCRs das atividades econômicas
receptoras dos desembolsos totais aprovados pelo BNDES. O valor financiado via FINAME
para a aquisição de competitividade em novas atividades representou 42,6% do total do
programa durante a PITCE, 48,5% durante a PDP e 39,6% durante o PBM. Se considerado o
número de atividades novas em potencial para o Brasil nos anos anteriores a cada uma das
políticas, mais uma vez se pode afirmar que esses percentuais foram muito baixos. Assim,
havia amplo espaço para buscar a diversificação da estrutura produtiva, mas os
financiamentos foram recebidos desproporcionalmente por atividades em que o Brasil já era
competitivo.
Durante a PITCE, apenas 15,1% dos financiamentos via FINAME considerados
estiveram voltados para o desenvolvimento de atividades novas mais complexas do que o ICE
do Brasil de 2003. No caso da PDP, este número subiu um pouco para 19,2%, porém durante
o PBM caiu novamente para 14,5%. Estes números acabaram sendo muito semelhantes
àqueles apurados para os desembolsos totais aprovados pelo BNDES.
A distância média das novas atividades ponderada pelos valores financiados via
FINAME por Subclasse CNAE no âmbito da PITCE atingiu 0,789, o único caso em que uma
das três políticas apresentou distância média ponderada maior do que a distância média
simples (+0,02), sugerindo que essa política, no âmbito do FINAME, foi levemente mais
ambiciosa no sentido de tentar desenvolver atividades mais distantes. Não à toa, seu ICCNAE
referente às novas atividades foi o mais alto entre as análises que tiveram como objeto as
atividades econômicas. No caso da PDP, a distância média ponderada atingiu 0,791, e, no
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caso do PBM, esse indicador chegou a 0,838, ambos abaixo das respectivas distâncias médias
simples.
Assim, novamente as políticas industriais analisadas não se caracterizaram por
incentivar mais intensamente atividades distantes da estrutura produtiva brasileira, que
tendem a ser mais complexas25, e que demandariam maior esforço para serem desenvolvidas.
No caso da PITCE, o baixo financiamento para atividades novas mais distantes no âmbito do
FINAME foi contrabalançado por uma dependência excessiva de atividades econômicas em
que o Brasil já era muito competitivo, o que acabou por gerar o maior VCR médio ponderado
entre todas as políticas industriais.
Por fim, o IGO médio ponderado pelos financiamentos do FINAME destinados a
novas atividades econômicas foi decrescente ao longo das políticas consideradas. No caso da
PITCE ele atingiu +0,12. Durante a PDP, o índice caiu para +0,09. Por último, o PBM
registrou IGO médio ponderado das novas atividades de +0,07. Foram indicadores não muito
distintos daqueles referentes aos desembolsos totais aprovados e, portanto, apesar de
positivos, ficaram ainda muito abaixo dos patamares que poderiam tornar a estrutura
produtiva brasileira mais complexa.

Em suma, a análise detalhada do programa FINAME mostrou dois cenários distintos a
depender da ótica considerada, mas o balanço final não parece ter sido favorável a um
aumento da complexidade, ou mesmo a uma diversificação em direção a produtos (atividades)
que requeiram conhecimentos produtivos similares aos de outros (as) produtos (atividades)
complexos (as). Sob o ponto de vista dos bens específicos cujas produção e aquisição estavam
sendo financiadas, haveria incremento da complexidade econômica do Brasil, mas este
aumento seria marginal em comparação com o conhecimento produtivo que o país já possuía
na produção de máquinas e equipamentos que eram o foco do programa, sendo que no caso do
PBM nem mesmo haveria sofisticação. Em contraste, sob a ótica das atividades econômicas
receptoras dos financiamentos, o cenário mudou completamente, já que, se elas se
desenvolvessem na mesma medida e na mesma proporção dos financiamentos concedidos,
haveria simplificação significativa do tecido produtivo em todas as políticas industriais.
Quanto à diversificação produtiva, a PITCE foi a que mais se destacou sob a ótica dos

25

As correlações entre distância e complexidade e distância e ganho de oportunidade são as mesmas dos gráficos da análise
dos desembolsos totais aprovados, pois estes indicadores possuem o mesmo valor.
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bens financiados, mas ainda assim contemplou muito menos bens do que poderia tendo em
vista o elevado número de bens em que o Brasil não era competitivo. Sob a ótica das
atividades econômicas, a PDP contemplou atividades novas um pouco mais do que as outras
políticas, mas tampouco se notabilizou por buscar a diversificação produtiva. Aliás, as
atividades econômicas que receberam os financiamentos para a aquisição de máquinas e
equipamentos em todas as políticas industriais avaliadas eram majoritariamente atividades em
que o Brasil já se destacava no comércio internacional. No fim das contas, parcela muito
pequena dos financiamentos do FINAME foi destinada a produtos (atividades) novos (as) e
mais complexos (as) do que os (as) que o Brasil já produzia com competitividade.
Da mesma forma que o observado na análise dos desembolsos totais aprovados, as
distâncias dos (as) novos (as) produtos (atividades) em relação à estrutura produtiva brasileira
vigente aumentaram ao longo do período analisado. Nesse contexto, sob a ótica dos bens
financiados, foram priorizados produtos mais próximos em todas as três políticas industriais.
Como produtos mais próximos, em tese, exigiriam menor esforço para serem desenvolvidos,
uma questão que se poderia colocar é se priorizar financiamentos de produtos próximos seria
uma estratégia adequada, especialmente quando produtos mais distantes tendem a ser mais
complexos (embora a correlação tenha sido menor sob a ótica dos produtos). Sob a ótica das
atividades econômicas receptoras dos financiamentos, o cenário foi parecido, embora a
PITCE sob o FINAME tenha se tornado a única exceção de toda a análise efetuada, tendo
estimulado levemente mais as atividades mais distantes, mesmo que não o suficiente para
superar a complexidade que o país tinha na véspera da política. Em termos de impacto
agregado sobre os indicadores de complexidade e de ganho de oportunidade do Brasil, os
índices maiores do FINAME sob a ótica do produto financiado seriam mais do que
compensados pelos índices menores sob a ótica das atividades econômicas receptoras dos
financiamentos.
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Considerações finais

Este estudo teve como objetivo principal responder à seguinte pergunta: em que
medida a implementação das políticas industriais recentes, medida por meio dos desembolsos
aprovados pelo BNDES, esteve voltada para atividades econômicas que contribuiriam para
tornar a economia brasileira mais complexa? A hipótese central do estudo era que a
implementação destas políticas industriais esteve majoritariamente voltada para atividades
econômicas que reduziriam a complexidade econômica do Brasil.
Os resultados acabaram confirmando a hipótese central do estudo. Sem exceção, as
implementações de todas as políticas industriais recentes (PITCE, PDP e PBM), medidas
pelos desembolsos aprovados pelo BNDES, reduziriam a complexidade econômica do Brasil,
pois estiveram voltados desproporcionalmente para atividades econômicas simples.
As políticas industriais recentes tampouco se caracterizaram por buscar a
diversificação da estrutura produtiva brasileira, em que pese as várias oportunidades que se
apresentavam, já que a estrutura produtiva brasileira, que já era especializada em poucas
atividades econômicas, acabou se contraindo ainda mais ao longo do período analisado.
Como elas não se caracterizaram nem por buscar complexidade, nem por buscar
diversificação, o percentual dos desembolsos aprovados voltados para atividades novas e mais
complexas acabou sendo muito baixo. Na mesma linha, como as atividades econômicas novas
e mais complexas tendem a demandar conhecimentos produtivos semelhantes, apresentando
sinergias e encadeamentos entre si, o fato de as políticas industriais recentes não terem
focalizado atividades novas e mais complexas acabou também se refletindo na baixa
priorização de atividades novas que se encontravam “próximas” de atividades novas
complexas, reduzindo o potencial de diversificação com ganhos de complexidade.
O que se constatou foi uma atuação muito voltada para atividades em que o Brasil já
possuía conhecimento produtivo e competitividade. Nesse sentido, pode-se afirmar que a
implementação destas políticas foi conservadora e pouco ambiciosa, de certa forma amarrada
pela estrutura produtiva vigente.
No Brasil, ficou demonstrado que atividades econômicas novas tendem a ser mais
complexas e mais próximas de atividades complexas quanto mais distantes estiverem da
estrutura produtiva brasileira, com a diferença aumentando ao longo do período analisado,
sugerindo limitação e declínio da profundidade e da amplitude de conhecimento produtivo na
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economia brasileira.
Em tese, quanto mais distantes e mais complexas, maior o esforço necessário para o
seu desenvolvimento, pois não apenas o conhecimento produtivo requerido por atividades
complexas tende a ser maior, como ainda não está disseminado na economia. Apesar disso, o
que se verificou foi que os desembolsos aprovados não estiveram voltados majoritariamente
para atividades distantes e mais complexas. No caso da PDP e do PBM, houve inclusive uma
priorização de atividades mais próximas, o que se refletiu também nas suas menores
complexidades. Esta estratégia de diversificação tende a gerar riscos mais baixos, pois a
diferença entre o conhecimento produtivo existente e o conhecimento produtivo que se busca
desenvolver é menor. Por outro lado, pode-se questionar o custo/benefício desta estratégia, já
que elevados montantes, provavelmente maiores do que seriam necessários, acabaram sendo
aprovados para atividades econômicas que não gerariam ganhos de complexidade relevantes.
Entre as três políticas, a que menos simplificaria a estrutura produtiva brasileira foi a
PITCE. A PITCE tinha como um dos objetivos principais desenvolver alguns poucos setores
que pudessem difundir tecnologias e inovações, apresentando maior sinergia e encadeamentos
com os demais setores, propósito que talvez tenha ajudado a implementação desta política
pelo BNDES a gerar um Indicador de Ganho de Oportunidade mais alto. Apesar de ter ficado
atrás das demais políticas em termos de diversificação, seus montantes voltados para novas
atividades estiveram focados em atividades mais complexas do que os das demais. Recordase, contudo, que a PITCE foi a menos representativa entre as políticas industriais quanto aos
desembolsos aprovados, e também quanto à proporção deles que acabou sendo analisada.
Já a implementação da PDP foi a menos voltada para atividades complexas. Tal
resultado também condiz com algumas avaliações realizadas, já que ganharam proeminência
os desembolsos voltados para grandes empresas de capital nacional competitivas
internacionalmente, com o objetivo de expandir e consolidar a liderança, especialmente em
setores intensivos em recursos naturais. Ademais, a eclosão da crise financeira internacional
em 2008 fortaleceu o caráter anticíclico da política, enquanto o câmbio se valorizava,
aumentando a exposição da estrutura produtiva brasileira vigente à concorrência
internacional. Tudo isso parece ter contribuído para os resultados obtidos para a PDP, como
baixos índices de complexidade e de ganho de oportunidade, além de uma estratégia
conservadora predominantemente voltada para atividades em que o Brasil já apresentava
conhecimento produtivo e competitividade, ou que se encontravam próximas da estrutura
produtiva de então. O seu percentual de desembolsos aprovados para novas atividades, o
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maior entre as políticas, parece estar muito mais relacionado à perda de foco e ao caráter
defensivo da política do que a uma estratégia de diversificação. De qualquer forma, ainda
assim ficaria muito aquém da diversificação possível.
Por fim, o PBM apresentou resultados intermediários entre as três quanto à
complexidade e ao ganho de oportunidade. Assim como a PDP, apostou em um número maior
de atividades, mas não concentrou os montantes aprovados em nenhuma atividade específica.
Neste aspecto, alinhou-se às avaliações de que faltou a esta política o caráter de seleção
estratégica. Sua implementação também ocorreu em um contexto em que a estrutura produtiva
brasileira já se encontrava mais reduzida, sob forte concorrência externa, e em que as
possibilidades de diversificação, apesar de amplas, já se encontravam bem mais distantes.
Como consequência, o resultado agregado da implementação das três políticas
industriais entre 2004 e 2014 mostrou que elas não parecem ter contribuído com o objetivo de
tornar a estrutura produtiva brasileira mais complexa. Considerando a situação do Brasil em
2003 como parâmetro, as três políticas industriais em conjunto apresentariam Índice de
Complexidade de -0,33 e de Ganho de Oportunidade de apenas +0,06. Quanto à busca por
diversificação, 55,5% dos desembolsos aprovados foram voltados para atividades novas, em
um contexto em que 70,4% delas eram atividades novas em potencial, 18,6% foram para
atividades mais complexas, e apenas 14,1% foram voltados para atividades novas mais
complexas do que o ICE do Brasil de então. Consequentemente, atividades em que o Brasil já
possuía conhecimento produtivo e competitividade foram privilegiadas, fazendo com que o
indicador de vantagem comparativa revelada atingisse 4,38, muito acima de 1, número que,
quando ultrapassado, denota competitividade internacional naquela atividade. Por fim, apesar
da distância média simples das novas atividades ter sido de 0,787 em 2003, a distância média
ponderada pelos desembolsos aprovados atingiu 0,780, evidenciando uma estratégia de
priorização de atividades novas mais próximas, conservadora, de baixo risco, mas de
custo/benefício questionável, tendo em vista a menor dificuldade teórica de desenvolver as
atividades mais próximas, especialmente quando tendem a ser mais simples, como no caso
brasileiro.
A análise de um programa específico, o FINAME, foi importante para evidenciar um
outro ponto de vista sobre as políticas em questão, já que continha dados a respeito do bem
específico cujas produção e aquisição estavam sendo beneficiadas. Sob esta ótica, a
complexidade e o ganho de oportunidade seriam maiores, resultado do foco do programa em
máquinas e equipamentos, produtos que tendem a ser mais complexos e mais próximos de
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outros produtos complexos. Mesmo assim, se considerada a complexidade das máquinas e
equipamentos em que o Brasil já era competitivo nos anos anteriores a cada uma das políticas,
o ganho de complexidade seria baixo na PITCE e na PDP, e inexistente no PBM. Ademais, o
impulso por maior diversificação seria ainda menor se comparado com o potencial de
produtos em que o Brasil não possuía conhecimento produtivo e competitividade. Aliás, neste
sentido, os VCRs superiores a 1 confirmaram que produtos que já faziam parte da estrutura
produtiva brasileira foram priorizados. Quanto à estratégia, mais uma vez se mostrou
conservadora e pouco ambiciosa, pois, apesar dos produtos mais distantes também tenderem a
apresentar maior complexidade (em menor grau do que na análise de todas as atividades
econômicas) e a estarem mais próximos de outros produtos complexos, houve financiamento
mais intenso para a produção e a aquisição de produtos mais próximos.
Já sob a ótica das atividades econômicas que receberam financiamentos, o resultado
foi ainda mais desfavorável à complexidade do que na análise dos desembolsos totais
aprovados, em todas as três políticas. O ganho de oportunidade seria maior na PDP e no
PBM, mas ainda em um nível muito baixo e por uma pequena margem. Mais uma vez, a
busca por diversificação foi limitada nas três políticas, inferior à metade dos financiamentos,
apesar das amplas oportunidades que se apresentavam. Sob o FINAME, os VCRs chegaram
aos níveis mais altos de toda a análise, evidenciando excessiva dependência da estrutura
produtiva existente para a execução do programa. Mais uma vez, as atividades econômicas
mais distantes, que tendem a ser mais complexas e mais próximas de outras atividades
complexas, não foram priorizadas. A única exceção foi a PITCE, que estimulou mais as
atividades mais distantes, ainda que por uma pequena margem, mas que acabou sendo
compensada pela intensidade com que essa política incentivou as atividades em que o Brasil
já era muito competitivo.
Diante destes dados, não se pode afirmar que o FINAME contribuiria para tornar a
estrutura produtiva brasileira mais complexa, apesar do seu objetivo explícito de desenvolver
máquinas e equipamentos, produtos tradicionalmente mais complexos. Afinal, o ganho
marginal de complexidade sob a ótica dos produtos financiados seria mais do que
compensado pela expansão da produção de atividades econômicas muito simples. Nesse
sentido, surpreende que a implementação do FINAME sob a ótica dos produtos tenha sido tão
pouco ambiciosa, já que se ancorou em atividades tradicionalmente competitivas e bem
estabelecidas da estrutura produtiva brasileira, o que poderia diminuir o risco do
desenvolvimento de máquinas e equipamentos mais complexos. Uma possível explicação
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reside na própria simplicidade das atividades econômicas solicitantes dos financiamentos, que
tendem a incorporar menos progresso técnico e científico e a gerar menos sinergias e
encadeamentos com outras atividades, o que as faz demandarem majoritariamente bens de
capital mais simples.
A centralidade que a transformação estrutural parece ter para o processo de
convergência dos países em desenvolvimento, e o fato de que essa transformação estrutural
tende a não ocorrer de forma espontânea, faz com que a utilização adequada de Bancos
Nacionais de Desenvolvimento, por meio de estímulos à criação e ao desenvolvimento de
atividades produtivas que possam gerar, sustentar e disseminar crescimento econômico, seja
uma estratégia que não possa ser abandonada por países em desenvolvimento. Nesse sentido,
questiona-se qual seria o sentido de mobilizar o BNDES, com sua elevada e reconhecida
expertise, para reforçar uma estrutura produtiva que se mostra limitada diante dos anseios da
sociedade brasileira.
Recorda-se que este estudo não teve como objetivo avaliar a implementação das
políticas industriais recentes em sua totalidade, mas tão somente por meio dos desembolsos
aprovados pelo BNDES. Como mencionado, este é apenas um dos instrumentos de
implementação de uma política industrial, ainda que o BNDES tenha assumido um papel
relevante durante os anos analisados. Ademais, não foram analisados todos os desembolsos
aprovados, uma vez que apenas uma parcela deles possuía correspondência com os códigos
padronizados referentes ao comércio internacional de bens. Nesse sentido, uma sugestão que
certamente enriqueceria novas pesquisas sobre o tema seria o BNDES buscar monitorar, para
outros programas além do FINAME, da forma mais precisa possível, os produtos cuja
aquisição acabou sendo financiada. Tal dado permitiria incluir na análise um vasto volume de
desembolsos que, por terem sido destinados a atividades econômicas de serviços, não
puderam ser analisados neste estudo.
Uma sugestão para pesquisas futuras seria calcular o custo do subsídio concedido pelo
BNDES. Esse dado, que exigiria a obtenção de informações adicionais acerca dos termos
contratados em cada operação, como o diferencial entre a taxa de juros do mercado
(benchmark) e a taxa de juros cobrada pelo BNDES em financiamentos, evidenciaria com
maior exatidão o esforço e as prioridades do Banco quando da seleção dos projetos a serem
contemplados. Ressalva-se, contudo, que o volume de informações necessárias e a
complexidade dos cálculos aumentariam consideravelmente.
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Este estudo não teve como objetivo emitir juízo de valor sobre a atuação do BNDES
em si. Como órgão público executor da política industrial, entende-se que sua atuação sempre
esteve circunscrita e condicionada pelas diretrizes políticas. Nesse sentido, se não houve
convergência entre os desenhos das políticas industriais e a implementação delas pelo
BNDES, uma das hipóteses discutidas no capítulo 2 foi de que as políticas industriais em
questão acabaram não se tornando uma real prioridade na agenda de governo. Nesse contexto,
na falta de uma determinação política clara e inequívoca sobre a necessidade de atingir os
objetivos das políticas industriais em questão, órgãos executores como o BNDES podem
acabar atuando de forma mais reativa, sob demanda, o que acaba direcionando a
implementação das políticas para os agentes econômicos mais consolidados dentro da
estrutura produtiva brasileira, inclusive porque tendem a conhecer melhor os trâmites internos
e a atender mais facilmente aos requisitos exigidos.
Os conceitos e instrumentos expostos neste estudo tampouco devem prescindir de
análises mais aprofundadas das atividades econômicas e dos produtos a serem estimulados.
Entende-se que a Abordagem da Complexidade Econômica fornece um mapa inicial para
orientar a atuação de gestores públicos, adicionando ferramentas que, se bem compreendidas
o seu alcance e as suas limitações, possuem enorme potencial. Contudo, pode e deve ser
conjugada com outros instrumentos. A atividade de extração de petróleo em águas profundas,
por exemplo, em que o Brasil adquiriu relevância a partir da descoberta do pré-sal, certamente
é mais complexa do que a atividade tradicionalmente exercida no mundo. Exige, por parte da
empresa classificada naquela Subclasse CNAE, elevada expertise para sua operacionalização,
além de demandar, por meio de encadeamentos a montante, conhecimentos produtivos
sofisticados de outras indústrias, como a pesada e a de bens de capital. Outro exemplo é a
fabricação de aeronaves, uma atividade mais complexa em que o Brasil é competitivo, mas
que não se reflete na existência de conhecimento produtivo disseminado na economia
brasileira, uma vez que as partes e peças complexas necessárias para sua fabricação são
praticamente em sua totalidade importadas (IEDI, 2018). Em parte por causa das limitações
expostas no capítulo 1, as atividades de desenhar os aviões, gerenciar a cadeia de suprimento
e comercializar as aeronaves, que são realizadas de forma competitiva pela empresa brasileira
classificada nesta Subclasse, não são capturadas de forma apropriada pelos instrumentos da
Abordagem da Complexidade Econômica.
Por fim, espera-se que novos estudos que se utilizem dos conceitos e instrumentos da
Abordagem da Complexidade Econômica procurem superar as dificuldades metodológicas
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inerentes a avaliações de impacto de políticas industriais. Como mencionado anteriormente, o
potencial desta Abordagem ainda não foi exaustivamente explorado, e avaliações de impacto
empiricamente rigorosas podem oferecer ensinamentos ainda mais importantes para a
discussão pública sobre políticas industriais no Brasil.
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APÊNDICE 1
Subclasses CNAE consideradas
Código

Descrição da Subclasse CNAE

0111302

Cultivo de milho

0111303

Cultivo de trigo

0111399

Cultivo de outros cereais não especificados anteriormente

0112101

Cultivo de algodão herbáceo

0112102

Cultivo de juta

0112199

Cultivo de outras fibras de lavoura temporária não especificadas anteriormente

0114800

Cultivo de fumo

0115600

Cultivo de soja

0116401

Cultivo de amendoim

0116402

Cultivo de girassol

0116499

Cultivo de outras oleaginosas de lavoura temporária não especificadas anteriormente

0119901

Cultivo de abacaxi

0119902

Cultivo de alho

0119903

Cultivo de batata-inglesa

0119904

Cultivo de cebola

0119905

Cultivo de feijão

0119906

Cultivo de mandioca

0119907

Cultivo de melão

0119908

Cultivo de melancia

0119909

Cultivo de tomate rasteiro

0119999

Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente

0121101

Horticultura, exceto morango

0121102

Cultivo de morango

0122900

Cultivo de flores e plantas ornamentais

0131800

Cultivo de laranja

0133402

Cultivo de banana

0133403

Cultivo de caju

0133404

Cultivo de cítricos, exceto laranja

0133405

Cultivo de coco-da-baía

0133407

Cultivo de maçã

0133408

Cultivo de mamão

0133410

Cultivo de manga

0133411

Cultivo de pêssego

0133499

Cultivo de frutas de lavoura permanente não especificadas anteriormente

0134200

Cultivo de café

0139302

Cultivo de erva-mate

0139304

Cultivo de plantas para condimento, exceto pimenta-do-reino

0139306

Cultivo de seringueira

0139399

Cultivo de outras plantas de lavoura permanente não especificadas anteriormente

0141501

Produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto
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0141502

Produção de sementes certificadas de forrageiras para formação de pasto

0142300

Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas

0151201

Criação de bovinos para corte

0151202

Criação de bovinos para leite

0151203

Criação de bovinos, exceto para corte e leite

0152101

Criação de bufalinos

0152102

Criação de eqüinos

0152103

Criação de asininos e muares

0153901

Criação de caprinos

0153902

Criação de ovinos, inclusive para produção de lã

0154700

Criação de suínos

0155501

Criação de frangos para corte

0155504

Criação de aves, exceto galináceos

0155505

Produção de ovos

0159801

Apicultura

0159804

Criação de bicho-da-seda

0159899

Criação de outros animais não especificados anteriormente

0170900

Caça e serviços relacionados

0210103

Cultivo de pinus

0210105

Cultivo de espécies madeireiras, exceto eucalipto, acácia-negra, pinus e teca

0210108

Produção de carvão vegetal - florestas plantadas

0220901

Extração de madeira em florestas nativas

0220902

Produção de carvão vegetal - florestas nativas

0220903

Coleta de castanha-do-pará em florestas nativas

0220904

Coleta de látex em florestas nativas

0220999

Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas

0311601

Pesca de peixes em água salgada

0311602

Pesca de crustáceos e moluscos em água salgada

0311603

Coleta de outros produtos marinhos

0312401

Pesca de peixes em água doce

0312402

Pesca de crustáceos e moluscos em água doce

0321301

Criação de peixes em água salgada e salobra

0321303

Criação de ostras e mexilhões em água salgada e salobra

0321305

Atividades de apoio à aqüicultura em água salgada e salobra

0322101

Criação de peixes em água doce

0322102

Criação de camarões em água doce

0322104

Criação de peixes ornamentais em água doce

0322199

Cultivos e semicultivos da aqüicultura em água doce não especificados anteriormente

0500301

Extração de carvão mineral

0500302

Beneficiamento de carvão mineral

0600001

Extração de petróleo e gás natural

0600002

Extração e beneficiamento de xisto

0710301

Extração de minério de ferro

0710302

Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro

0721901

Extração de minério de alumínio
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0721902

Beneficiamento de minério de alumínio

0722701

Extração de minério de estanho

0723502

Beneficiamento de minério de manganês

0724301

Extração de minério de metais preciosos

0725100

Extração de minerais radioativos

0729401

Extração de minérios de nióbio e titânio

0729402

Extração de minério de tungstênio

0729403

Extração de minério de níquel

0729404

Extração de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente

0729405

Beneficiamento de minérios de cobre, chumbo, zinco e outros minerais metálicos não-ferrosos não especificados anteriormente

0810001

Extração de ardósia e beneficiamento associado

0810002

Extração de granito e beneficiamento associado

0810003

Extração de mármore e beneficiamento associado

0810004

Extração de calcário e dolomita e beneficiamento associado

0810005

Extração de gesso e caulim

0810006

Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado

0810007

Extração de argila e beneficiamento associado

0810099

Extração e britamento de pedras e outros materiais para construção e beneficiamento associado

0891600

Extração de minerais para fabricação de adubos, fertilizantes e outros produtos químicos

0892401

Extração de sal marinho

0892403

Refino e outros tratamentos do sal

0893200

Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas)

0899101

Extração de grafita

0899102

Extração de quartzo

0899103

Extração de amianto

0899199

Extração de outros minerais não-metálicos não especificados anteriormente

1011201

Frigorífico - abate de bovinos

1011202

Frigorífico - abate de eqüinos

1011203

Frigorífico - abate de ovinos e caprinos

1011205

Matadouro - abate de reses sob contrato, exceto abate de suínos

1012101

Abate de aves

1012102

Abate de pequenos animais

1012103

Frigorífico - abate de suínos

1013901

Fabricação de produtos de carne

1013902

Preparação de subprodutos do abate

1020101

Preservação de peixes, crustáceos e moluscos

1020102

Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos

1031700

Fabricação de conservas de frutas

1032501

Fabricação de conservas de palmito

1032599

Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito

1033301

Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes

1041400

Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho

1042200

Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho

1043100

Fabricação de margarina e outras gorduras vegetais e de óleos não-comestíveis de animais

1051100

Preparação do leite
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1052000

Fabricação de laticínios

1053800

Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis

1061901

Beneficiamento de arroz

1062700

Moagem de trigo e fabricação de derivados

1063500

Fabricação de farinha de mandioca e derivados

1064300

Fabricação de farinha de milho e derivados, exceto óleos de milho

1065101

Fabricação de amidos e féculas de vegetais

1065102

Fabricação de óleo de milho em bruto

1065103

Fabricação de óleo de milho refinado

1066000

Fabricação de alimentos para animais

1069400

Moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não especificados anteriormente

1071600

Fabricação de açúcar em bruto

1072401

Fabricação de açúcar de cana refinado

1072402

Fabricação de açúcar de cereais (dextrose) e de beterraba

1081301

Beneficiamento de café

1081302

Torrefação e moagem de café

1082100

Fabricação de produtos à base de café

1091101

Fabricação de produtos de panificação industrial

1092900

Fabricação de biscoitos e bolachas

1093701

Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates

1093702

Fabricação de frutas cristalizadas, balas e semelhantes

1094500

Fabricação de massas alimentícias

1095300

Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos

1096100

Fabricação de alimentos e pratos prontos

1099601

Fabricação de vinagres

1099602

Fabricação de pós alimentícios

1099603

Fabricação de fermentos e leveduras

1099604

Fabricação de gelo comum

1099605

Fabricação de produtos para infusão (chá, mate, etc.)

1099607

Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares

1099699

Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente

1111901

Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar

1111902

Fabricação de outras aguardentes e bebidas destiladas

1112700

Fabricação de vinho

1113501

Fabricação de malte, inclusive malte uísque

1113502

Fabricação de cervejas e chopes

1121600

Fabricação de águas envasadas

1122404

Fabricação de bebidas isotônicas

1122499

Fabricação de outras bebidas não-alcoólicas não especificadas anteriormente

1210700

Processamento industrial do fumo

1220402

Fabricação de cigarrilhas e charutos

1220403

Fabricação de filtros para cigarros

1220499

Fabricação de outros produtos do fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e charutos

1311100

Preparação e fiação de fibras de algodão

1312000

Preparação e fiação de fibras têxteis naturais, exceto algodão
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1313800

Fiação de fibras artificiais e sintéticas

1314600

Fabricação de linhas para costurar e bordar

1321900

Tecelagem de fios de algodão

1322700

Tecelagem de fios de fibras têxteis naturais, exceto algodão

1323500

Tecelagem de fios de fibras artificiais e sintéticas

1330800

Fabricação de tecidos de malha

1351100

Fabricação de artefatos têxteis para uso doméstico

1352900

Fabricação de artefatos de tapeçaria

1353700

Fabricação de artefatos de cordoaria

1354500

Fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos

1359600

Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente

1411801

Confecção de roupas íntimas

1412601

Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida

1413401

Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida

1414200

Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteção

1421500

Fabricação de meias

1422300

Fabricação de artigos do vestuário, produzidos em malharias e tricotagens, exceto meias

1510600

Curtimento e outras preparações de couro

1521100

Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

1529700

Fabricação de artefatos de couro não especificados anteriormente

1531901

Fabricação de calçados de couro

1532700

Fabricação de tênis de qualquer material

1533500

Fabricação de calçados de material sintético

1539400

Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente

1540800

Fabricação de partes para calçados, de qualquer material

1610201

Serrarias com desdobramento de madeira

1610202

Serrarias sem desdobramento de madeira

1621800

Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada

1622602

Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais

1622699

Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção

1623400

Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira

1629301

Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis

1629302

Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis

1710900

Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel

1721400

Fabricação de papel

1722200

Fabricação de cartolina e papel-cartão

1731100

Fabricação de embalagens de papel

1732000

Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão

1733800

Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado

1741901

Fabricação de formulários contínuos

1741902

Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório, exceto formulário contínuo

1742701

Fabricação de fraldas descartáveis

1742702

Fabricação de absorventes higiênicos

1742799

Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados anteriormente

1749400

Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado não especificados anteriormente
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1812100

Impressão de material de segurança

1813001

Impressão de material para uso publicitário

1813099

Impressão de material para outros usos

1821100

Serviços de pré-impressão

1830001

Reprodução de som em qualquer suporte

1830002

Reprodução de vídeo em qualquer suporte

1830003

Reprodução de software em qualquer suporte

1910100

Coquerias

1921700

Fabricação de produtos do refino de petróleo

1922501

Formulação de combustíveis

1922502

Rerrefino de óleos lubrificantes

1922599

Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino

1931400

Fabricação de álcool

2011800

Fabricação de cloro e álcalis

2012600

Fabricação de intermediários para fertilizantes

2013401

Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais

2013402

Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais

2014200

Fabricação de gases industriais

2019301

Elaboração de combustíveis nucleares

2019399

Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente

2021500

Fabricação de produtos petroquímicos básicos

2022300

Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras

2029100

Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente

2031200

Fabricação de resinas termoplásticas

2032100

Fabricação de resinas termofixas

2033900

Fabricação de elastômeros

2040100

Fabricação de fibras artificiais e sintéticas

2051700

Fabricação de defensivos agrícolas

2052500

Fabricação de desinfestantes domissanitários

2061400

Fabricação de sabões e detergentes sintéticos

2062200

Fabricação de produtos de limpeza e polimento

2063100

Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

2071100

Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas

2072000

Fabricação de tintas de impressão

2073800

Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins

2091600

Fabricação de adesivos e selantes

2092401

Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes

2092402

Fabricação de artigos pirotécnicos

2092403

Fabricação de fósforos de segurança

2093200

Fabricação de aditivos de uso industrial

2094100

Fabricação de catalisadores

2099101

Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos químicos para fotografia

2099199

Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente

2110600

Fabricação de produtos farmoquímicos

2121101

Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano
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2122000

Fabricação de medicamentos para uso veterinário

2123800

Fabricação de preparações farmacêuticas

2211100

Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar

2212900

Reforma de pneumáticos usados

2219600

Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente

2221800

Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico

2222600

Fabricação de embalagens de material plástico

2223400

Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção

2229301

Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico

2229302

Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais

2229303

Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios

2229399

Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente

2311700

Fabricação de vidro plano e de segurança

2312500

Fabricação de embalagens de vidro

2319200

Fabricação de artigos de vidro

2320600

Fabricação de cimento

2330301

Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

2330302

Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

2330303

Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção

2330305

Preparação de massa de concreto e argamassa para construção

2330399

Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes

2341900

Fabricação de produtos cerâmicos refratários

2342702

Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos

2349401

Fabricação de material sanitário de cerâmica

2349499

Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente

2391502

Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração

2391503

Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras

2392300

Fabricação de cal e gesso

2399102

Fabricação de abrasivos

2399199

Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados anteriormente

2411300

Produção de ferro-gusa

2412100

Produção de ferroligas

2421100

Produção de semi-acabados de aço

2422901

Produção de laminados planos de aço ao carbono, revestidos ou não

2422902

Produção de laminados planos de aços especiais

2423701

Produção de tubos de aço sem costura

2423702

Produção de laminados longos de aço, exceto tubos

2424501

Produção de arames de aço

2424502

Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames

2431800

Produção de tubos de aço com costura

2439300

Produção de outros tubos de ferro e aço

2441501

Produção de alumínio e suas ligas em formas primárias

2441502

Produção de laminados de alumínio

2442300

Metalurgia dos metais preciosos

2443100

Metalurgia do cobre
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2449101

Produção de zinco em formas primárias

2449102

Produção de laminados de zinco

2449103

Produção de ânodos para galvanoplastia

2449199

Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados anteriormente

2451200

Fundição de ferro e aço

2511000

Fabricação de estruturas metálicas

2512800

Fabricação de esquadrias de metal

2513600

Fabricação de obras de caldeiraria pesada

2521700

Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central

2522500

Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central e para veículos

2531401

Produção de forjados de aço

2531402

Produção de forjados de metais não-ferrosos e suas ligas

2541100

Fabricação de artigos de cutelaria

2542000

Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias

2543800

Fabricação de ferramentas

2550101

Fabricação de equipamento bélico pesado, exceto veículos militares de combate

2550102

Fabricação de armas de fogo, outras armas e munições

2591800

Fabricação de embalagens metálicas

2592601

Fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados

2592602

Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados

2593400

Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal

2599399

Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente

2610800

Fabricação de componentes eletrônicos

2621300

Fabricação de equipamentos de informática

2622100

Fabricação de periféricos para equipamentos de informática

2631100

Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios

2632900

Fabricação de aparelhos telefônicos e de outros equipamentos de comunicação, peças e acessórios

2640000

Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de áudio e vídeo

2651500

Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle

2652300

Fabricação de cronômetros e relógios

2660400

Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

2670101

Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessórios

2670102

Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos, peças e acessórios

2680900

Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas

2710401

Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios

2710402

Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e semelhantes, peças e acessórios

2710403

Fabricação de motores elétricos, peças e acessórios

2721000

Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos automotores

2731700

Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica

2732500

Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo

2733300

Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados

2740601

Fabricação de lâmpadas

2740602

Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação

2751100

Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico, peças e acessórios

2759701

Fabricação de aparelhos elétricos de uso pessoal, peças e acessórios
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2759799

Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, peças e acessórios

2790201

Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de carvão e grafita para uso elétrico, eletroímãs e isoladores

2790202

Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme

2790299

Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente

2811900

Fabricação de motores e turbinas, peças e acessórios, exceto para aviões e veículos rodoviários

2812700

Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, peças e acessórios, exceto válvulas

2813500

Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios

2814301

Fabricação de compressores para uso industrial, peças e acessórios

2815101

Fabricação de rolamentos para fins industriais

2815102

Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais, exceto rolamentos

2821601

Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para instalações térmicas, peças e acessórios

2821602

Fabricação de estufas e fornos elétricos para fins industriais, peças e acessórios

2822401

Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios

2822402

Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios

2823200

Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios

2824101

Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial

2824102

Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial

2829101

Fabricação de máquinas de escrever, calcular e outros equipamentos não-eletrônicos para escritório, peças e acessórios

2829199

Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios

2831300

Fabricação de tratores agrícolas, peças e acessórios

2832100

Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola, peças e acessórios

2833000

Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação

2840200

Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios

2851800

Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo, peças e acessórios

2852600

Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, peças e acessórios, exceto na extração de petróleo

2853400

Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas

2854200

Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores

2861500

Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta

2862300

Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e fumo, peças e acessórios

2863100

Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, peças e acessórios

2864000

Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário, do couro e de calçados, peças e acessórios

2865800

Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e papelão e artefatos, peças e acessórios

2866600

Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico, peças e acessórios

2869100

Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios

2910702

Fabricação de chassis com motor para automóveis, camionetas e utilitários

2910703

Fabricação de motores para automóveis, camionetas e utilitários

2920401

Fabricação de caminhões e ônibus

2930101

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões

2930102

Fabricação de carrocerias para ônibus

2930103

Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus

2941700

Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores

2942500

Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de veículos automotores

2943300

Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores

2944100

Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos automotores

2945000

Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias
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2949201

Fabricação de bancos e estofados para veículos automotores

2949299

Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente

3011301

Construção de embarcações de grande porte

3011302

Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de grande porte

3012100

Construção de embarcações para esporte e lazer

3031800

Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes

3032600

Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários

3041500

Fabricação de aeronaves

3042300

Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves

3050400

Fabricação de veículos militares de combate

3091101

Fabricação de motocicletas

3091102

Fabricação de peças e acessórios para motocicletas

3092000

Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios

3099700

Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente

3101200

Fabricação de móveis com predominância de madeira

3102100

Fabricação de móveis com predominância de metal

3103900

Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal

3104700

Fabricação de colchões

3211601

Lapidação de gemas

3211602

Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria

3211603

Cunhagem de moedas e medalhas

3212400

Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes

3220500

Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios

3230200

Fabricação de artefatos para pesca e esporte

3240002

Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios não associada à locação

3240099

Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados anteriormente

3250701

Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório

3250702

Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório

3250703

Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda

3250705

Fabricação de materiais para medicina e odontologia

3250706

Serviços de prótese dentária

3250707

Fabricação de artigos ópticos

3291400

Fabricação de escovas, pincéis e vassouras

3292201

Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo

3292202

Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional

3299001

Fabricação de guarda-chuvas e similares

3299002

Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório

3299004

Fabricação de painéis e letreiros luminosos

3299005

Fabricação de aviamentos para costura

3299006

Fabricação de velas, inclusive decorativas

3299099

Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente

3511501

Geração de energia elétrica

3811400

Coleta de resíduos não-perigosos

3812200

Coleta de resíduos perigosos

3821100

Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos
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3822000

Tratamento e disposição de resíduos perigosos

3831999

Recuperação de materiais metálicos, exceto alumínio

3839499

Recuperação de materiais não especificados anteriormente

5819100

Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos

5821200

Edição integrada à impressão de livros

5822101

Edição integrada à impressão de jornais diários

5823900

Edição integrada à impressão de revistas

5829800

Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos

5911101

Estúdios cinematográficos

5920100

Atividades de gravação de som e de edição de música

6202300

Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

7119703

Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

9002701

Atividades de artistas plásticos, jornalistas independentes e escritores

9602501

Cabeleireiros, manicure e pedicure
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APÊNDICE 2

Quadro 1. Resumo dos resultados – Desembolsos totais aprovados por Subclasse CNAE
Política

ICCNAE
ponderado

% Atividades
mais
complexas

ICCNAE Novas
Atividades

VCR
ponderado

% Novas
atividades

% Novas
Atividades
mais
complexas

Distância
ponderada
Novas
Atividades

IGO Novas
Atividades

PITCE

-0,06

17,9%

0,22

5,26

37,0%

13,6%

0,787

0,14

PDP

-0,42

18,9%

-0,31

4,78

62,7%

16,0%

0,786

0,03

PBM

-0,28

28,5%

-0,18

4,30

61,1%

18,0%

0,836

0,06

Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

Quadro 2. Resumo dos resultados – Financiamentos do FINAME pela ótica do produto
Política

ICP médio
máquinas e
equipamentos

% Produtos
mais
complexos

ICP médio
novos
produtos

VCR
ponderado

% Novos
produtos

% Novos
produtos mais
complexos

Distância
ponderada
novos
produtos

IGO Novos
produtos

PITCE

0,86

66,2%

0,93

1,88

46,8%

13,6%

0,790

0,25

PDP

0,90

49,9%

0,99

2,09

30,6%

16,0%

0,806

0,26

PBM

0,73

43,8%

0,82

1,68

36,4%

18,0%

0,851

0,24

Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

Quadro 3. Resumo dos resultados – Financiamentos do FINAME pela ótica da Subclasse
CNAE
Política

ICCNAE
ponderado

% Atividades
mais
complexas

PITCE

-0,50

19,2%

PDP

-0,48

PBM

-0,45

ICCNAE Novas
Atividades

VCR
ponderado

% Novas
atividades

% Novas
Atividades
mais
complexas

Distância
ponderada
Novas
Atividades

IGO Novas
Atividades

0,23

8,73

42,6%

15,1%

0,789

0,12

21,3%

0,14

8,21

48,5%

19,2%

0,791

0,09

20,1%

-0,03

8,15

39,6%

14,5%

0,838

0,07

Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria. N.A.: Novas
Atividades
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APÊNDICE 3
Complexidade e VCR: Principais atividades
Os gráficos abaixo apresentam a Vantagem Comparativa Revelada de cada atividade
econômica (eixo y) e o Índice de Complexidade por Subclasse CNAE (eixo X):
Gráfico 15. VCR e ICCNAE em 2003 e valor do desembolso aprovado durante a PITCE
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

Das cinco atividades que mais tiveram desembolsos aprovados durante a PITCE, e que
representaram 48,6% do total aprovado, apenas a quinta possuía VCR abaixo de 1: fabricação
de produtos petroquímicos básicos, mas mesmo assim com um VCR muito próximo de 1
(0,995). Fabricação de aeronaves exibiu VCR de 2,68, fabricação de celulose e outras pastas
para a fabricação de papel registrou VCR de 9,33, fabricação de álcool tinha VCR de 9,88 e
fabricação de açúcar em bruto apresentou VCR de 17,78. As duas atividades que mais
obtiveram desembolsos aprovados também foram as que registraram a maior complexidade
dentre as cinco atividades mais contempladas, o que ajuda a explicar seu ICCNAE médio
maior do que o das outras políticas. A fabricação de aeronaves exibiu ICCNAE de +0,28,
enquanto que o da fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel chegou a
+0,22. Fabricação de álcool, fabricação de açúcar em bruto e fabricação de produtos
petroquímicos básicos apresentaram ICCNAE de -1,24, -1,43 e zero, respectivamente.
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Gráfico 16. VCR e ICCNAE em 2007 e valor do desembolso aprovado durante a PDP
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

Durante a PDP o que mais chamou a atenção foi a menor complexidade das atividades
que mais tiveram desembolsos aprovados, especialmente da mais contemplada. Enquanto que
durante a PITCE a atividade mais contemplada foi a fabricação de aeronaves (com 22,4% do
total), durante a PDP a atividade que mais teve desembolsos aprovados foi a fabricação de
produtos do refino de petróleo (23,1% do total), cujo ICCNAE em 2007 atingiu -1,15. Tendo
representado entre um quinto e um quarto dos desembolsos totais aprovados pelo BNDES, a
escolha entre estas atividades prioritárias acabou sendo decisiva para que a PITCE
apresentasse o maior ICCNAE médio e para que a PDP apresentasse o menor ICCNAE
médio. Entre as cinco mais contempladas, que representaram 41% do total, novamente a
fabricação de aeronaves e a fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel
apresentaram o maior ICCNAE, mas a primeira viu seu ICCNAE cair para -0,01, enquanto
que a segunda permaneceu em +0,22. Fabricação de álcool e fabricação de açúcar em bruto
registraram novamente ICCNAE baixo de -1,17 e -1,53. Quanto ao VCR, a fabricação de
produtos do refino de petróleo ajudou a puxar o VCR médio da PDP para baixo, pois seu
indicador era de 0,40 em 2007. Por outro lado, fabricação de álcool, fabricação de aeronaves,
fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel e fabricação de açúcar bruto
apresentaram VCR acima de 1 (24,3, 2,9, 9,8 e 19,5, respectivamente). Aliás, a fabricação de
álcool acabou sendo a terceira atividade com maior VCR em 2007.
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Gráfico 17. VCR e ICCNAE em 2010 e valor do desembolso aprovado durante o PBM
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

Por fim, as aprovações do PBM foram mais fragmentadas. Entre as cinco mais
contempladas, que representaram 27,4% do total aprovado, duas delas apresentaram VCR
abaixo de 1: fabricação de produtos do refino de petróleo (0,22) e geração de energia elétrica
(0,72). Por outro lado, o cultivo de soja, que se tornou a mais contemplada durante o PBM,
possuía VCR de 19,67 em 2010. Novamente a fabricação de aeronaves e a fabricação de
celulose e outras pastas para a fabricação de papel apresentaram o maior ICCNAE (+0,55 e
zero, respectivamente) e VCRs acima de 1 (2,72 e 10,86, respectivamente). Aliás, durante o
PBM foi a única vez em que uma das cinco atividades mais contempladas (fabricação de
aeronaves) apresentou ICCNAE maior do que o ICE do Brasil no ano anterior à política.
Cultivo de soja, fabricação de produtos do refino de petróleo e geração de energia elétrica
registraram ICCNAE de -0,68, -1,39 e -0,13, respectivamente. Como o PBM distribuiu mais
as aprovações entre as atividades, vale registrar os índices da sexta à décima atividade mais
contemplada pelos desembolsos aprovados. Representando em conjunto 15,3% dos montantes
totais (diante de 12,3% durante a PITCE e 11,6% durante a PDP), este “segundo escalão”
registrou três atividades novas (com VCR abaixo de 1) e duas atividades em que o Brasil era
muito competitivo: extração de petróleo e gás natural (0,79), fabricação de álcool (13,44),
fabricação de produtos petroquímicos básicos (0,87), fabricação de cervejas e chopes (0,25) e
extração de minério de ferro (20,07), esta última, inclusive, que despontou entre as cinco
Subclasses CNAE em que o Brasil foi mais competitivo em 2010. Quanto à complexidade,
com exceção da fabricação de produtos petroquímicos básicos com ICCNAE de +0,22, todas
as demais apresentaram ICCNAE negativo. Aliás, a extração de petróleo e gás natural foi a
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sexta atividade mais simples em 2010, com ICCNAE de -2,53. Fabricação de álcool registrou
ICCNAE de -1,11, fabricação de cervejas e chopes de -0,41 e extração de minério de ferro de
-1,73.
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APÊNDICE 4
Complexidade e distância: detalhamento das curvas dos desembolsos aprovados
Na sequência, serão replicados os gráficos 6, 7 e 8 para melhor visualização das
informações.
Gráfico 6. ICCNAE e distância em 2003 e valor do desembolso aprovado durante a
PITCE
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

No quadrante baixo da PITCE houve duas atividades que se destacaram por terem tido
significativos desembolsos aprovados, mas que apresentaram distância maior do que seria
esperado pela sua complexidade: fabricação de produtos do refino de petróleo, que teve
aprovados 3,9% dos desembolsos totais aprovados para novas atividades (ICCNAE de -1,42 e
distância de 0,763), e fabricação de cimento, que teve aprovados 3,5% dos desembolsos totais
aprovados para novas atividades (ICCNAE de -1,30 e distância de 0,772). A curva sobe
lentamente em direção à linha de tendência, mas uma das atividades mais contempladas se
destacou por apresentar distância mais próxima do que seria esperada dada sua complexidade:
abate de pequenos animais, responsável por 8,2% dos desembolsos aprovados para novas
atividades (segunda maior), com ICCNAE de -0,19 e distância de 0,770. A maior intensidade
dos desembolsos aprovados contemplou atividades cuja complexidade foi de um pouco
abaixo de zero até pouco acima de +1,00, majoritariamente entre as distâncias 0,78 e 0,80. É o
caso da atividade nova que teve mais montantes aprovados: fabricação de produtos
petroquímicos básicos (8,7% das aprovações voltadas a atividades novas), com ICCNAE de
zero e distância de 0,789. Mais acima, fundição de ferro e aço foi a terceira entre as novas
atividades (6,6%) com ICCNAE de +0,38 e distância de 0,784, fabricação de resinas
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termoplásticas foi a quarta (4,4%) com ICCNAE de +0,71 e distância de 0,788, e fabricação
de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e
acessórios, exceto tratores foi a sétima (3,2%), com ICCNAE de +1,03 e distância de 0,784. A
oitava atividade mais contemplada (2,7%) acabaria se afastando um pouco da curva, ao
apresentar complexidade alta dada sua proximidade: fabricação de tratores, peças e
acessórios, exceto agrícolas, cujo ICCNAE atingiu +1,46 com uma distância de 0,787. Por
fim, a curva dá uma guinada à direita, contemplando algumas atividades um pouco mais
distantes, mas ainda à esquerda à linha de tendência, como fabricação de máquinasferramenta, peças e acessórios (2,2%), com ICCNAE de +1,49 e distância de 0,810. Por fim,
houve alguns poucos casos de atividades que tiveram desembolsos significativos aprovados,
apresentaram ICCNAE moderadamente alto, porém estavam localizadas relativamente longe
da estrutura produtiva brasileira, como a fabricação de periféricos para equipamentos de
informática (1%), cujo ICCNAE registrou +0,75 com distância de 0,820.
Gráfico 7. ICCNAE e distância em 2007 e valor do desembolso aprovado durante a PDP
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

A curva da PDP é marcadamente diferente porque não é contínua como a anterior. Isto
ocorreu porque não há muita sobreposição entre os círculos, em decorrência da grande
concentração de desembolsos aprovados em uma única atividade: fabricação de produtos do
refino de petróleo (36,8%), que acabou formando a base da curva com uma complexidade
baixa (-1,15) e uma distância maior do que seria esperada (0,775), mas muito próxima da
estrutura produtiva brasileira, o que poderia levantar questionamentos acerca do elevado valor
dos desembolsos aprovados para esta atividade sob a ótica da complexidade. A curva
ultrapassa a linha de tendência um pouco antes da distância 0,79 e complexidade próxima de 117

0,50, com destaque para a atividade fabricação de cervejas e chopes (terceira mais
contemplada com 2,9% entre as novas atividades), cujo ICCNAE registrou -0,31 e distância
de 0,789. A curva sobe de forma mais inclinada para a direita do que a da PITCE até por volta
de +1,00, quando atinge a distância aproximada de 0,80. Duas exceções importantes são
fabricação de papel (2,5%), que apresentou proximidade (0,779) bem maior do que sugeria
sua complexidade (+0,68), e fabricação de produtos petroquímicos básicos (segunda entre as
novas atividades com 4,3%), que praticamente se situou sobre a linha de tendência com
ICCNAE de +0,11 e distância de 0,800. Aliás, a produção de papel somente apareceu entre as
novas atividades em 2007, sendo uma atividade em que o Brasil é reconhecidamente
competitivo. Mesmo em 2007, seu VCR foi muito perto de 1 (0,99), indicando a existência de
significativo conhecimento produtivo no Brasil. Dessa forma, um questionamento que poderia
ser feito é se o montante aprovado não teria sido desproporcional dada a sua proximidade e a
existência de conhecimento produtivo no país. A partir da complexidade +1,00, os
desembolsos aprovados e as atividades contempladas ficam mais fragmentadas. Pode-se
mencionar mais uma vez a atividade fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios
(0,6%), pela sua alta complexidade (+1,54) e distância relativamente próxima de 0,818. Outra
foi novamente a fabricação de periféricos para equipamentos de informática (0,3%), que
acabou puxando a curva para mais perto da linha de tendência, com ICCNAE de +0,93 e
distância de 0,832. Por fim, ao contrário da PITCE, pode-se notar na PDP uma atividade que
teve montantes relevantes aprovados, mas que se situava bastante longe da linha de tendência
e da curva da PDP: extração de minério de níquel (1,1%), com ICCNAE baixo de -1,30 e
distância bastante próxima de 0,719. Trata-se de uma atividade em que o Brasil não tinha
nenhuma competitividade (VCR zero em 2004, 0,04 em 2007 e 0,01 em 2010), que não foi
contemplado com desembolsos aprovados durante a PITCE e que teria, durante o PBM,
montante desprezível de desembolsos aprovados.
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Gráfico 8. ICCNAE e distância em 2010 e valor do desembolso aprovado durante o
PBM
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

A curva do PBM se assemelhou mais à da PITCE, com muita sobreposição entre os
círculos por causa da maior distribuição entre as aprovações, mas, a exemplo da PDP, teve a
mesma atividade como a mais contemplada (fabricação de produtos do refino de petróleo),
também na base da curva, com complexidade baixa (-1,39) dada sua distância (0,826). A
curva começa a atravessar a linha de tendência um pouco depois do ICCNAE -0,50 e segue
subindo na vertical até perto de +0,50, entre a distância 0,83 e 0,85. Nesse caminho,
destacam-se as atividades fabricação de cervejas e chopes (4,8%, quinta entre as novas
atividades), com ICCNAE de -0,41 e distância de 0,837, geração de energia elétrica (segunda
com 6,8%), ICCNAE de -0,13 e distância de 0,832, e fabricação de produtos petroquímicos
básicos (quarta com 4,8%), ICCNAE de +0,22 e distância de 0,836. Na sequência, ao
contrário da PITCE, a curva começa a se inclinar para a direita já por volta do ICCNAE
+0,50. A curva segue contínua e densa até pouco depois da complexidade +1,00 e da distância
0,85. A partir dali a intensidade diminui e a fragmentação aumenta, com destaque para a
atividade fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não
especificados anteriormente, peças e acessórios (1,4%), com ICCNAE alto de +1,43 e
distância de 0,864, ainda à esquerda da linha de tendência, e das seguintes atividades ligadas a
eletrônicos, que mais uma vez se destacaram por estarem localizadas à direita da linha de
tendência (ou seja, longe da estrutura produtiva brasileira dado seu ICCNAE): fabricação de
equipamentos de informática (0,6%), ICCNAE de +0,76 e distância de 0,868, e fabricação de
componentes eletrônicos (0,6%), ICCNAE de +0,97 e distância de 0,873. Ainda sobre estas
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últimas, seus VCRs em 2010 foram muito baixos (0,02 e 0,08, respectivamente), indicando
baixo conhecimento produtivo existente em um segmento que o Brasil tem apresentado
dificuldade em desenvolver.
Alguns outliers importantes: i) extração de petróleo e gás natural, terceira atividade
mais contemplada entre as novas atividades (6,6%), distante da curva do PBM, com
complexidade muito baixa (-2,53) e distância de 0,791. Sua proximidade e seu VCR
relativamente alto (0,79) indicavam a existência de conhecimento e know-how prévios para a
realização desta atividade no Brasil, de modo que o montante aprovado pode ter sido
excessivo; ii) confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob
medida, uma atividade tradicional, geralmente porta de entrada para países que iniciam o
processo de industrialização (HARAGUCHI, 2019), que já se encontrava distante da estrutura
produtiva brasileira (0,849), mesmo não sendo complexa (ICCNAE de -0,89), mas que,
mesmo assim, teve desembolsos aprovados em montantes significativos (1,9%). Seu VCR
muito baixo, na ordem de 0,06, sua distância e sua baixa complexidade, indicam se tratar de
uma atividade em que o Brasil necessitaria de muito esforço para voltar a ser competitivo,
sem ganhos concretos em termos de complexidade; e iii) fabricação de outras peças e
acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente, atividade complexa
(+1,55), a atividade mais relevante (2%) a não acompanhar a guinada à direita da curva do
PBM quando a complexidade é alta. Estava relativamente próxima da estrutura brasileira dada
a sua alta complexidade (0,843), com VCR importante de 0,77.
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APÊNDICE 5
Ganho de oportunidade e distância: detalhamento das curvas dos desembolsos
aprovados
Na sequência, serão replicados os gráficos 9, 10 e 11 para melhor visualização das
informações.
Gráfico 9. IGO CNAE e distância em 2003 e valor dos desembolsos aprovados durante a
PITCE
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

Durante a PITCE, a correlação entre IGO CNAE e distância foi a maior de todas as
políticas, inclusive quando comparada aos gráficos ICCNAE por distância. A curva
desenhada pelos círculos referentes aos montantes aprovados apresenta algumas diferenças
em relação à curva do gráfico ICCNAE por distância. Em primeiro lugar, é possível notar
uma certa descontinuidade da base em relação ao corpo da curva. Há uma maior fragmentação
dos desembolsos aprovados no nível mais baixo do IGO, exibindo menor conexão com o
resto dos desembolsos aprovados. Destacam-se aí novamente as atividades fabricação de
produtos do refino de petróleo (3,9% dos desembolsos para novas atividades, IGO CNAE de 0,10 e distância de 0,763) e fabricação de cimento (3,5%, IGO CNAE de -0,18 e distância de
0,772), próximas da estrutura produtiva brasileira, mas mais distantes do que sugeririam seus
IGO CNAEs. Somente quando o IGO CNAE se aproxima de zero é que começa a ficar mais
densa a curva, entre as distâncias 0,78 e 0,79, subindo de forma quase vertical até um pouco
depois de +0,30, com algumas poucas exceções relevantes como abate de pequenos animais
(8,2%, IGO CNAE de +0,15 e distância de 0,770) e a fabricação de periféricos para
equipamentos de informática (1%, IGO CNAE de +0,23 e distância de 0,820). A maior parte
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das principais atividades contempladas se encontra nesta área, como a fabricação de produtos
petroquímicos básicos (8,7%, IGO CNAE de +0,22), a fundição de ferro e aço (6,6%, IGO
CNAE de +0,11) e a fabricação de resinas termoplásticas aço (4,4%, IGO CNAE de +0,26).
Por fim, ao contrário do que mostrou o gráfico ICCNAE por distância, não se vê aqui uma
guinada à direita tão brusca na direção da linha de tendência. Na verdade, surge um grupo
significativo de atividades descolado da parte principal da curva que, apesar de seguir à direita
em direção a distâncias maiores, acaba por se distanciar da linha de tendência por
apresentarem IGO CNAEs mais altos ainda. Caracterizam-se em maioria por apresentar IGO
CNAE acima de +0,30 e distância maior do que 0,80. É o caso, por exemplo, entre as mais
relevantes, das atividades fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial
específico não especificados anteriormente, peças e acessórios (1,4% dos desembolsos
aprovados para novas atividades, IGO CNAE de +0,40 e distância de 0,810), fabricação de
máquinas-ferramenta, peças e acessórios (2,2% dos desembolsos aprovados para novas
atividades, IGO CNAE de +0,40 e distância de 0,810) e fabricação de outras máquinas e
equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios (1,1% dos
desembolsos aprovados para novas atividades, IGO CNAE de +0,37 e distância de 0,807),
todas elas ligadas a bens de capital. São atividades que apresentaram VCR baixo (0,28, 0,30 e
0,29, respectivamente), e que, pela sua proximidade em relação à atividades complexas,
poderiam justificar maior esforço para desenvolvê-las.
Como a correlação é a maior entre todas, houve poucos outliers neste gráfico. O mais
relevante deles parece ter sido a atividade fabricação de guarda-chuvas e similares, que
possuía uma distância grande (0,818) e ganho de oportunidade baixo (+0,03), mas que mesmo
assim recebeu 0,4% dos desembolsos aprovados para novas atividades.
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Gráfico 10. IGO CNAE e distância em 2007 e valor dos desembolsos aprovados durante
a PDP
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

A curva da PDP novamente apresenta menor densidade por causa da enorme
concentração de desembolsos aprovados na atividade fabricação de produtos do refino de
petróleo (36,8%). Esta se destacou na base da curva, um pouco mais próxima da linha de
tendência do que no gráfico anterior, mas ainda assim mais distante (0,775) do que sugeriria
seu IGO CNAE (-0,10). A partir daí, pode-se perceber, grosso modo, uma linha quase reta
que ultrapassa a linha de tendência por volta do ponto zero do IGO CNAE, sobe de forma
mais íngreme do que a linha de tendência, e que vai perdendo a intensidade e a consistência à
medida que o IGO CNAE fica mais alto. Assim, as aprovações acabaram contemplando mais
as atividades com IGO mais baixo, comumente próximas da estrutura produtiva brasileira,
que em tese não exigiriam montante elevado. No caminho desta linha imaginária pode-se
destacar, por exemplo: fabricação de cervejas e chopes (2,9% dos desembolsos aprovados
para novas atividades, IGO CNAE de +0,02 e distância de 0,789), fundição de ferro e aço
(2,8% dos desembolsos aprovados para novas atividades, IGO CNAE de +0,10 e distância de
0,788) e, principalmente, a fabricação de produtos petroquímicos básicos (4,3% dos
desembolsos aprovados para novas atividades, IGO CNAE de +0,22 e distância de 0,800).
Entre os outliers, o mais significativo em termos de desembolsos aprovados foi a
atividade fabricação de papel (2,5% dos desembolsos aprovados para novas atividades, IGO
CNAE de +0,23 e distância de 0,779). Os que mais se destacaram pela distância da linha de
tendência, com alguma representatividade nos desembolsos aprovados, foram a extração de
minério de níquel (1,1% dos desembolsos aprovados para novas atividades, IGO CNAE de 123

0,11 e distância de 0,719), bem próximo da estrutura produtiva brasileira, mas com baixos
IGO CNAE e VCR, e a confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as
confeccionadas sob medida (0,9% dos desembolsos aprovados para novas atividades, IGO
CNAE de -0,15 e distância de 0,801), longe de estrutura produtiva brasileira, com baixos IGO
CNAE e VCR. Por fim, outra atividade relevante nos desembolsos aprovados que acabou não
se destacando no gráfico pela proximidade com a atividade de fabricação de produtos do
refino de petróleo foi a de fabricação de cimento (2,8%), cujo IGO CNAE foi ainda menor do
que o desta última (-0,19).
Gráfico 11. IGO CNAE e distância em 2010 e valor dos desembolsos aprovados durante
o PBM
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

A curva do PBM foi mais densa e espessa do que a da PDP, justamente por ter
distribuído mais os desembolsos aprovados, e também mais contínua do que a da PITCE,
principalmente por causa da relevância da atividade de fabricação de produtos do refino de
petróleo na base da curva (10,9%, IGO CNAE de -0,13 e distância de 0,826). Apresentou
menor curvatura do que nos gráficos ICCNAE por distância, assumindo um formato mais
próximo de uma reta até por volta do IGO CNAE +0,30, com uma inclinação menor do que a
curva da PDP (mais vertical). Nesta reta estão praticamente todas as atividades que mais
foram contempladas com desembolsos aprovados, como a fabricação de cervejas e chopes
(4,8% dos desembolsos aprovados para novas atividades, IGO CNAE de +0,01 e distância de
0,837), a geração de energia elétrica (6,8% dos desembolsos aprovados para novas atividades,
IGO CNAE de +0,02 e distância de 0,832) e a fabricação de produtos petroquímicos básicos
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(4,8% dos desembolsos aprovados para novas atividades, IGO CNAE de +0,21 e distância de
0,836). Aliás, foi muito por causa desta última atividade que a reta manteve a espessura mais
ou menos constante até pouco depois do IGO CNAE +0,30. Caso contrário, logo depois do
IGO CNAE +0,10 a reta ficaria mais fina, compreendendo atividades não tão relevantes nos
desembolsos aprovados localizadas entre as distâncias 0,84 e 0,85. Quando termina a reta
logo depois do IGO CNAE +0,30, a exemplo do que ocorreu com a PITCE, surge um grupo
isolado de atividades que se desgarra da curva para a direita, mas com ganho de oportunidade
ainda maior. Destacaram-se entre elas as seguintes atividades: fabricação de máquinasferramenta, peças e acessórios (0,6% dos desembolsos aprovados para novas atividades, IGO
CNAE de +0,42 e distância de 0,859), fabricação de máquinas e equipamentos para uso
industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios (1,4% dos
desembolsos aprovados para novas atividades, IGO CNAE de +0,41 e distância de 0,864),
fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente,
peças e acessórios, (0,6% dos desembolsos aprovados para novas atividades, IGO CNAE de
+0,38 e distância de 0,857) e fabricação de motores e turbinas, peças e acessórios, exceto para
aviões e veículos rodoviários (0,6% dos desembolsos aprovados para novas atividades, IGO
CNAE de +0,38 e distância de 0,846).
Como apresentou a menor correlação entre as políticas industriais, há também
significativos outliers. A terceira atividade mais contemplada, extração de petróleo e gás
natural (6,6%), apresentou IGO CNAE muito baixo (-0,30), mas distância equivalente à que
seria esperada pelo seu IGO (0,791), ficando sobre a linha de tendência, mas muito longe da
curva do PBM, ou seja, das atividades que mais foram contempladas pela política. Mais uma
vez, a atividade de confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as
confeccionadas sob medida (1,9%) se destacou por apresentar distância muito maior (0,849)
do que seria esperado pelo seu IGO (-0,16). Por fim, as duas atividades ligadas a eletrônicos
também se destacaram por ficarem além da linha de tendência, com distância maior do que a
esperada pelo seu IGO: fabricação de equipamentos de informática (0,6% dos desembolsos
aprovados para novas atividades, IGO CNAE de +0,22 e distância de 0,868) e fabricação de
componentes eletrônicos (0,6% dos desembolsos aprovados para novas atividades, IGO
CNAE de +0,27 e distância de 0,873).
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APÊNDICE 6
Complexidade e VCR: Principais produtos (FINAME)
Os gráficos abaixo apresentam a Vantagem Comparativa Revelada de cada produto
(eixo y) e o Índice de Complexidade do Produto (eixo X):
Gráfico 18. VCR e ICP em 2003 e valor financiado via FINAME durante a PITCE
15
13
11
9

VCR

7
5
3
1

-2

-1,5

-1

-0,5

-1 0
-3

0,5

1

1,5

2

2,5

3

ICP

Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

Gráfico 19. VCR e ICP em 2007 e valor financiado via FINAME durante a PDP
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.
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Gráfico 20. VCR e ICP em 2010 e valor financiado via FINAME durante o PBM
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

O primeiro aspecto que chama a atenção nos três gráficos é o isolamento de um dos
produtos que recebeu montante significativo de financiamento durante as três políticas.
Tratou-se dos chassis com motor para veículos automóveis, que sempre esteve entre os
principais produtos financiados pelo FINAME durante o período analisado e que sempre
apresentou VCR muito acima dos demais produtos.
Outro aspecto digno de nota é a estabilidade da concentração dos financiamentos em
alguns poucos produtos. Durante a PITCE, apenas 7 produtos receberam 68,1% do montante
total financiado pelo FINAME: tratores; veículos automóveis para transporte de mercadorias;
escavadeiras, niveladoras, rolos compressores e outros; chassis com motor para veículos
automóveis; máquinas e aparelhos para colheita ou debulha de produtos agrícolas; reboques e
semirreboques; e veículos automóveis para transporte de dez ou mais pessoas. Estes mesmos
produtos, não exatamente nesta mesma ordem, representaram 68,4% dos financiamentos
totais durante a PDP e 62,7% durante o PBM, quando outros produtos como os aparelhos
mecânicos para projetar, dispersar ou pulverizar líquidos ou pós e as máquinas e os aparelhos
para uso agrícola, hortícola ou florestal, para preparação ou trabalho do solo ou para cultura
acabaram se aproximando dos sete produtos principais com 2,7% e 2,1% dos financiamentos
para novos produtos, respectivamente.
Outro ponto importante é que a grande maioria dos produtos alvo do FINAME possui
complexidade positiva, em linha com o que tem sido evidenciado sobre a complexidade de
máquinas e equipamentos por autores da Abordagem da Complexidade Econômica.
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Pode-se observar uma dispersão maior na complexidade dos produtos mais
financiados durante a PITCE. O desvio-padrão da complexidade dos 7 produtos ficou em 0,47
na PITCE, 0,41 na PDP e 0,40 no PBM. O produto máquinas e aparelhos para colheita ou
debulha de produtos agrícolas, por exemplo, recebeu 6% dos financiamentos e apresentava
complexidade de +1,42. Já o produto escavadeiras, niveladoras, rolos compressores e outros
recebeu 7,4% dos financiamentos e apresentava complexidade de +0,08. A dispersão
diminuiu ao longo das políticas, gerando uma densidade maior de financiamentos para
produtos com ICP entre aproximadamente 0 e +1,00, em boa parte porque a complexidade
dos produtos principais se alterou ao longo das políticas industriais. Um bom exemplo foram
os veículos automóveis para transporte de mercadorias, o segundo produto mais financiado na
PITCE (15%), o primeiro na PDP (21,3%) e o segundo no PBM (17,1%), e que apresentaram
ICP de +0,98 em 2003, +0,83 em 2007 e +0,50 em 2010.
Por fim, à exceção dos chassis com motor para veículos automóveis, os outros seis
produtos mais contemplados apresentaram VCR médio muito parecido ao longo do tempo.
No ano anterior à PITCE a média chegou a 1,68. Em 2007, ano anterior à PDP, atingiu 1,88,
e, no ano anterior ao PBM, 1,74.
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APÊNDICE 7
Complexidade e distância: detalhamento das curvas dos financiamentos via FINAME
Na sequência, serão replicados os gráficos 15, 16 e 17 para melhor visualização das
informações.
Gráfico 15. ICP e distância em 2003 e valor financiado via FINAME durante a PITCE
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

Durante a PITCE um dos produtos se destacou por receber montante expressivo de
financiamento e por estar localizado significativamente longe da linha de tendência. Foram os
veículos automóveis para transporte de mercadorias, que foi o segundo produto mais
financiado pelo FINAME durante a PITCE e o mais financiado entre os novos produtos
(32,2%). Sua complexidade foi alta (+0,98) se considerado a sua proximidade (0,767). Tal
fato poderia indicar que, apesar de possuir complexidade relativamente alta, as capacidades
necessárias para produzi-lo não se encontravam tão distantes da estrutura brasileira de então,
de forma que o financiamento destinado e ele talvez tenha sido desproporcional. Com efeito,
seu VCR em 2003 não se encontrava muito longe de 1 (0,91). O esforço, de qualquer forma,
deu resultado, já que em 2007 e em 2010 o Brasil passaria a produzi-lo com VCR acima de 1,
não aparecendo nos gráficos referentes à PDP e ao PBM abaixo. Pode-se perceber claramente
que a grande maioria dos desembolsos privilegiou produtos próximos, dada sua complexidade
(à esquerda da linha de tendência). Nesse sentido, destaca-se o esforço para desenvolver o
produto máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não especificados
anteriormente, que foi o décimo primeiro produto mais financiado entre os novos produtos
(2,3%), apresentando distância relativamente grande (0,814), mas com complexidade muito
129

alta (+1,74).
Gráfico 16. ICP e distância em 2007 e valor financiado via FINAME durante a PDP
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

Durante a PDP o novo produto mais financiado foram os reboques e semirreboques
(17,4%). Este havia sido o segundo produto mais financiado na PITCE entre os produtos com
VCR abaixo de 1 (12,3%), mas sua distância mesmo assim aumentou em relação à estrutura
brasileira, passando de 0,792 para 0,794. Durante o PBM ele continuaria sendo o mais
financiado entre os novos produtos (13,9%), mas sua distância aumentou ainda mais para
0,848. Seu VCR cresceu de 0,36 em 2003 para 0,67 em 2007, porém, apesar do esforço, em
2010 ele caiu para 0,63. Observou-se novamente uma preponderância de financiamentos
voltados para produtos próximos, mas surgiram algumas exceções significativas. A maior
delas foram as máquinas e aparelhos para preparação ou fabricação industrial de alimentos ou
de bebidas, exceto as máquinas e aparelhos para extração ou preparação de óleos ou gorduras
vegetais fixos ou de óleos ou gorduras animais, que receberam 2,9% dos financiamentos para
novos produtos do FINAME e que apresentaram ICP de +0,46 e distância de 0,798, à direita
da linha de tendência. Chamou a atenção o produto centros de usinagem, máquinas de sistema
monostático e máquinas de estações múltiplas, para trabalhar metais (1,7%), com
complexidade muito alta (+2,16), mas relativamente mais próximo da estrutura produtiva
brasileira dada a sua complexidade (distância de 0,844). Por último, o outlier mais distante da
linha de tendência com financiamento não desprezível foram as máquinas e aparelhos para
fabricação de pasta de matérias fibrosas celulósicas ou para fabricação ou acabamento de
papel ou cartão (0,7%), com proximidade alta (0,784) dada sua complexidade (+1,99). Ligada
à indústria de papel e celulose, na qual o Brasil costuma ser competitivo, possuía VCR acima
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de 1 em 2003, mas caiu para 0,47 em 2007.
Gráfico 17. ICP e distância em 2010 e valor financiado via FINAME durante o PBM
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

Durante o PBM, quando há a maior correlação entre distância e complexidade entre as
três políticas, observou-se uma maior densidade causada pela maior distribuição de
financiamentos em vários produtos, fato também constatado na análise anterior. Houve uma
intensidade maior de financiamentos para produtos localizados entre as distâncias 0,83 e 0,86,
particularmente do ICP zero até um pouco acima +1,00 (cerca de dois terços de todos os
financiamentos para novos produtos), seguindo a linha de tendência. O produto novo mais
contemplado com financiamentos do FINAME neste período, queimadores para alimentação
de fornalhas de combustíveis líquidos, combustíveis sólidos pulverizados ou de gás; fornalhas
automáticas, incluindo as antefornalhas, grelhas mecânicas, descarregadores mecânicos de
cinzas e dispositivos semelhantes, ficou localizado quase no meio desta área, sobre a linha de
tendência (ICP de +0,71 e distância de 0,848). Acima deste nível de complexidade,
aproximando-se do ICP de +1,50, há um estreitamento da curva em direção a complexidades
maiores, levemente divergente em relação a linha de tendência para a esquerda. Relevante
neste grupo foi o produto máquinas e aparelhos, mecânicos, com função própria, não
especificados anteriormente, cujo financiamento representou 4,3% do total destinado a novos
produtos pelo FINAME, e que apresentou ICP de +1,82 e distância de 0,861.
Entre os outliers, as máquinas e aparelhos para fabricação de pasta de matérias
fibrosas celulósicas ou para fabricação ou acabamento de papel ou cartão (0,7%), que
possuíam ICP de +1,45 e se encontravam relativamente próximas da estrutura brasileira, com
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distância de 0,822. Apesar do apoio não tão relevante durante a PDP (0,7%), dado o seu nível
de complexidade, seu VCR aumentou para 0,94 em 2010, de forma que sua proximidade
parecia mesmo indicar que grandes montantes não seriam necessários para voltar a tornar o
Brasil competitivo neste produto. Outros outliers se destacaram no outro lado da linha de
tendência. É o caso das outras máquinas e aparelhos de terraplenagem, nivelamento,
raspagem, escavação, compactação, extração ou perfuração da terra, cujo ICP registrou -0,77
e exibiram uma distância significativa de 0,850. Apesar da baixa complexidade, recebeu
financiamento maior do que o produto anterior, tendo representado 1% entre os novos
produtos. Seu VCR em 2010 foi de apenas 0,14, reforçando a ideia de que os conhecimentos
necessários para a produção deste produto eram limitados no país. Neste contexto, os riscos
de insucesso são maiores, e nem mesmo haveria contrapartida em aumento de complexidade.
Por fim, o produto máquinas de calcular e máquinas de bolso que permitam gravar, reproduzir
e visualizar informações, com função de cálculo incorporada, foi o nono mais financiado entre
os novos produtos (3,1%), mas exibiu uma distância grande (0,870) para o seu nível de
complexidade (+0,39). Na ponta de cima, isoladamente, apareceu novamente o produto
centros de usinagem, máquinas de sistema monostático e máquinas de estações múltiplas,
para trabalhar metais, agora com participação menor nos financiamentos do FINAME (0,7%),
com complexidade de +2,12 e distância de 0,878.
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APÊNDICE 8
Ganho de oportunidade e distância: detalhamento das curvas dos financiamentos via
FINAME
Na sequência, serão replicados os gráficos 18, 19 e 20 para melhor visualização das
informações.
Gráfico 18. IGO e distância em 2003 e valor financiado via FINAME durante a PITCE
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

Durante a PITCE, é possível notar praticamente uma linha reta formada pelos
financiamentos que se inicia por volta da distância 0,79, muito próximo da linha de tendência
(como é o caso do segundo produto novo mais financiado com 12,3%, reboques e
semirreboques, com IGO de +0,15 e distância de 0,792) e segue de forma mais vertical à
medida que aumenta o IGO até um pouco acima da distância 0,81, perto do IGO +0,50,
descolando-se da linha de tendência, até o produto máquinas e aparelhos para trabalhar
borracha ou plástico, que registrou distância relativamente próxima (0,812) dado seu IGO
(+0,47).
Um dos produtos recebeu montantes desproporcionais dada a sua proximidade e a
existência prévia de conhecimento produtivo: veículos automóveis para transporte de
mercadorias, segundo produto mais financiado pelo FINAME durante a PITCE e o mais
financiado entre os novos produtos (32,2%). Apresentou IGO de +0,21, distância de 0,767 e
VCR de 0,91 em 2003, o que poderia indicar que grandes montantes talvez não fossem
necessários para tornar o Brasil competitivo na produção deste produto. De todo modo, o
Brasil logrou tornar-se competitivo neste produto, que não mais apareceu entre os produtos
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com VCR menor do que 1 nos anos de 2007 e 2010. O financiamento significativo mais
ousado, sob o ponto de vista da distância, foi o produto centros de usinagem, máquinas de
sistema monostático e máquinas de estações múltiplas, para trabalhar metais, que apresentou
um IGO bastante alto (+0,55) dada a sua distância (0,835).
Gráfico 19. IGO e distância em 2007 e valor financiado via FINAME durante a PDP
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

Durante a PDP, pôde-se observar a mesma tendência de uma reta mais vertical do que
a linha de tendência, embora tenha apresentado uma espessura maior decorrente da maior
distribuição dos financiamentos, além de uma base mais alargada. O produto mais financiado
entre os novos, reboques e semirreboques (17,4%), formou a base dessa reta, localizado
praticamente sobre a linha de tendência (IGO de +0,15 e distância de 0,794). Um pouco à
esquerda da base dessa reta referente aos financiamentos, mas muito próximo da linha de
tendência, apareceu o produto vagões para transporte de mercadorias sobre vias férreas (3,4%,
IGO de +0,13 e distância de 0,780). No topo da reta apareceu um produto que se destacou
pela relevância nos financiamentos para novos produtos (4%), mas distância mais próxima do
que a esperada pelo seu IGO: máquinas e aparelhos para trabalhar borracha ou plástico, com
distância de 0,819 e IGO de +0,47.
Ao contrário da PITCE, onde financiamentos para produtos à direita da linha de
tendência não foram significativos, durante a PDP alguns produtos localizados na base da reta
de financiamentos a uma distância maior do que seria esperado pelo seu IGO foram
financiados em volume significativo. É o caso dos refrigeradores, congeladores (freezers) e
outros materiais, máquinas e aparelhos, para a produção de frio, com equipamento elétrico ou
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outro, e bombas de calor, que foi o segundo produto novo mais financiado durante a PDP
(4,8%) e apresentou IGO de +0,08 e distância de 0,798. Trata-se de um produto que também
apresentava VCR alto (0,92), o que poderia indicar a desnecessidade de grandes montantes,
especialmente diante de seu IGO relativamente baixo. Demais outliers já foram citados
anteriormente, como as máquinas e aparelhos para fabricação de pasta de matérias fibrosas
celulósicas ou para fabricação ou acabamento de papel ou cartão (0,7%), isoladas à esquerda
da linha de tendência com alta proximidade (0,784) e IGO alto (+0,44), e os centros de
usinagem, máquinas de sistema monostático e máquinas de estações múltiplas, para trabalhar
metais (1,7%), com IGO de +0,57 e distância de 0,844, descolados da reta dos
financiamentos.
Gráfico 20. IGO e distância em 2010 e valor financiado via FINAME durante o PBM
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Fonte: BNDES, COMTRADE, IBGE, Atlas of Economic Complexity. Elaboração própria.

Durante o PBM a reta perde um pouco da sua forma, apresentando um alargamento
maior da base, com montantes relevantes destinados a produtos mais próximos localizados
por volta de 0,85 de distância e IGO menor do que +0,30. Aliás, é nesta distância que está
localizada a maioria dos financiamentos destinados a produtos situados à direita de linha de
tendência, que durante o PBM foram significativos. É o caso, inclusive, do produto mais
contemplado, reboques e semirreboques (13,9%, IGO de +0,14 e distância de 0,848), mas
também dos refrigeradores, congeladores (freezers) e outros materiais, máquinas e aparelhos,
para a produção de frio, com equipamento elétrico ou outro, e bombas de calor (4,8%, IGO de
+0,08 e distância de 0,850). Porém, o produto relevante nos financiamentos que mais chamou
a atenção pela distância em relação ao IGO foi máquinas de calcular e máquinas de bolso que
permitam gravar, reproduzir e visualizar informações, com função de cálculo incorporada.
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Sua distância de 0,870 seria um indicativo da dificuldade de desenvolver este produto no
Brasil, dada a estrutura produtiva vigente em 2010 e seu IGO baixo (+0,10) seria um indício
de que o ganho em termos de diversificação em direção a produtos mais complexos seria
limitado. Mesmo assim, o produto recebeu 3,1% dos financiamentos destinados a novos
produtos. Seu VCR tampouco se destacou, com 0,40, apontando para uma escolha de riscos
elevados e retornos baixos. As máquinas e aparelhos para fabricação de pasta de matérias
fibrosas celulósicas ou para fabricação ou acabamento de papel ou cartão voltariam a receber
o equivalente a 0,7% dos financiamentos para novos produtos do FINAME, apresentando
uma das distâncias mais próximas no geral (0,822), e especialmente se considerado o seu IGO
(+0,44). Seu VCR, que cresceu de 0,47 em 2007 para 0,94 em 2010, corrobora a hipótese da
proximidade e da existência de conhecimento produtivo prévio deste produto no Brasil,
indicando que o apoio moderado a este produto poderia ser suficiente para que o Brasil
voltasse a ser competitivo. Por fim, um pouco à esquerda da linha de tendência e da base da
curva dos financiamentos se encontrou um produto que não havia se destacado tanto no
gráfico ICP por distância: tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço, que apresentou
IGO alto (+0,23) dada sua proximidade (0,834). Recebeu 4,8% dos financiamentos via
FINAME para novos produtos (quinto maior) e apresentava VCR de 0,62. Pode-se questionar,
a princípio, tanto o montante de financiamentos concedidos para este produto, por causa da
sua proximidade e do conhecimento produtivo já existente no país, quanto a sua adequação ao
escopo do programa FINAME, voltado para máquinas e equipamentos.
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